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Abstract  

English title: Manipulatives as a way to concretize. Teacher’s knowledge and experiences 

within the range of working with manipulatives.  

Author’s name: Johanna Bergman 

Semester: 7  

Supervisor’s name: Natalia Karlsson   

 

The purpose of this study is to find out teachers view on manipulatives as a way to concretize 

a certain mathematical content and to highlight knowledge and experiences within the range 

of using manipulatives to concretize. By answering the questions below different approaches 

a teacher may have towards the manipulatives and how that may impact on student’s learning 

will also be discussed in comparison to mainly traditional and socially constructive theories of 

learning.  

1. What is the teachers view on manipulatives as a way to concretize? 

2. What purpose do they have when using manipulatives? 

3. According to the teachers, what does it mean to concretize a certain mathematical 

content? 

4. According to the teachers, what connection is there between manipulatives and 

concretizing?   

Through interviews and observations conclusions can be made that the teachers are in general 

positive towards using manipulatives as a way to concretize a certain mathematical content 

although the definition of what a manipulative is differ somewhat between the teachers. The 

teachers working with manipulatives do it in a well thought out fashion but more research is 

needed to furthermore define the purpose of using manipulatives. Few countries spend so 

much time concretizing and working with manipulatives as Sweden do, but still Sweden score 

below the OECD-average on the mathematical PISA-tests. You make ask yourself if this then 

is the right way to go to enhance student’s mathematical knowledge.    

Keywords: Manipulatives, concretization, social constructivism, purpose  

Nyckelord: Laborativt material, konkretisering, socialkonstruktivism, syfte  
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1. Inledning 
OECD menar att personer med grundläggande matematikkunskaper och matematiska 

färdigheter har bättre livschanser och känner sig mer delaktiga i samt i högre utsträckning 

bidrar till samhället än de som inte har det (OECD, 2014). Att ge de svenska eleverna goda 

matematikkunskaper har alltså positiva effekter både för individen och samhället.  

Det är kanske därför inte så konstigt att skolan idag är ett hett debattämne. Många oroar sig 

över de sjunkande resultaten i de stora PISA-undersökningarna och att över det faktum att 

Sverige idag ligger under OECD-snittet i matematik (OECD, 2014).  

Denna oro har i sin tur utmynnat i en stor debatt på hemmaplan om hur man kan komma 

tillrätta med resultaten. OECD (2014) rekommenderar mer konkretisering av matematiken till 

dem länder med låga resultat i PISA-testen och det är sannolikt bl.a. därför debatten i Sverige 

har kommit att handla mycket om just konkretisering. I varken Lpo94 eller Lgr11 

uppmärksammas dock begreppet konkretisering vilket har lett till en mer eller mindre fri 

tolkning av metoden (Karlsson & Kilborn, 2015). Enligt Karlsson & Kilborn (2015) så beror 

detta på att författarna till de båda läroplanerna inte haft tillräcklig koppling till internationell 

forskning. 

Idag efterfrågas ett ömsesidigt samarbete mellan forskning och den praktiska verksamheten, 

dels för att undvika samma misstag som med läroplanerna men också för att bl.a. hitta 

ytterligare fler och bättre sätt att konkretisera det matematiska innehållet enligt OECDs 

rekommendation (Reistad, 2015). För att samarbetet verkligen ska bli ömsesidigt och 

forskningen praktiknära menar många att lärarna i högre utsträckning behöver få möjlighet att 

formulera problemställningar (Reistad, 2015).  Också i de tidvis stora offentliga debatterna 

(både generellt om skolan och om matematik specifikt) kommer lärarna sällan till tals 

(Lärarnas Riksförbund, 2014), inte heller där har de alltså någon särskild möjlighet att 

påverka debatten eller formulera problem och frågeställningar.    

Det är den här problematiken som denna studie utgår från. Med inspiration från OECDs 

rekommendation om konkretisering kommer studiens utgångspunkt vara laborativt material 

som konkretiseringsverktyg inom matematiken. I och med den, i det närmsta, fria tolkningen 

av begreppet konkretisering som kunnat äga rum är det intressant att se hur det fungerar i 

praktiken. Samtidigt vill jag lyfta lärarnas röster i och med deras underrepresentation i övriga 

forsknings- och debattsammanhang. Det är därför deras åsikter om och erfarenheter av 
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konkretiseringsmetoden och det lärande det ger som kommer ligga till grund för den 

kommande diskussionen.  

Sammantaget kan man säga att OECDs rapporter och rekommendationer alltså har inspirerat 

debatterna i Sverige, både medialt och inom forskningsvärlden om hur man kan komma 

tillrätta med de sjunkande PISA-resultaten. Men eftersom lärarna sällan kommer till tals 

riskerar debatterna att bli snedvridna och forskningen att ej bli förankrad i skolpraktiken, 

liksom i fallet med Lpo94 och Lgr11. Genom att i denna studie låta lärarna höja sina röster 

och lyfta fram sina frågeställningar är förhoppningen att debatten ska breddas ytterligare på 

båda områdena.   

1.1 Bakgrund 
Nedan följer en bakgrund till det laborativa arbetssättet och annan form av konkretisering av 

ett visst matematiskt innehåll samt vad som anses vara aktuellt idag. 

Arbetet med laborativt material som ett sätt att konkretisera matematiken är en av åtgärderna 

som ofta rekommenderas för att höja resultaten i ämnet matematik (Skolverket, 2011b). 

Marknaden för dessa material är idag väldigt stor och arbetssättet blir mer och mer populärt 

världen över (Swan & Marshall, 2010). Liknande forskningsdiskussioner pågår även på 

internationell nivå runt om i Europa och världen (Swan & Marshall, 2010) 

Matematiklyftet är ett statligt projekt och ett bra exempel på denna trend. Dess syfte är att 

höja kvaliteten på matematikundervisningen. Genom ökad integrering av forskning i 

undervisningen ska lärarna få verktyg för att hjälpa eleverna att i högre utsträckning tillägna 

sig de ämneskunskaper som står formulerade i läroplanens centrala innehåll (Skolverket, 

2011a). En vanlig rekommendation för att höja matematikförståelsen från både OECD och 

matematiklyftet är att arbeta konkretiserande, med t.ex. laborativt material. Även Rystedt & 

Trygg (2010) menar att den abstrakta förståelsen har sin början i det konkreta. En utvärdering 

av matematiklyftet visar dock att många lärare har en övertro på det laborativa materialet och 

att arbetet lätt blir för aktivitetsinriktat snarare än mål- och innehållsinriktat.  Utvärderingen 

visar också att det finns många sätt att arbeta med laborativt material och att det finns både 

för- och nackdelar med arbetssättet, allt beroende på situationen och syftet med 

undervisningen. 

Parallellt med detta sker nu en förändring i svensk skolforskning och undervisning. Skolan 

och undervisningen ska vila på forskning och beprövad erfarenhet (Skolverket, 2011a). För att 

underlätta det pågår ett arbete för att göra forskningen mer praxisnära. 
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Skolforskningsinstitutet, en ny myndighet som öppnade 1 januari 2015, är ett exempel på 

detta. Dess uppgift är att bidra med skolforskning och i förlängningen också ha egna pengar 

att fördela till forskare som vill bedriva praktiknära forskning (Reistad, 2015). Det 

förberedande arbetet till myndigheten fick dock stor kritik. Kritikerna menade att delstudierna 

mest handlat om forskarens metod och arbetssätt, snarare än lärarnas verklighet ute i 

verksamheten. En oro finns för att det även i fortsättningen, trots goda intentioner, ska vara 

forskare på olika lärosäten som sätter agendan för vilka problemställningar som ska belysas 

(Reistad, 2015).  

Även Lärarnas Riksförbund ställer sig bakom problematiken med att lärarnas röst är svag i de 

offentliga skoldebatterna. En undersökning på förbundets initiativ visar att av 1000 granskade 

artiklar under det första halvåret 2014 kom lärare till tals i enbart 11 % (Lärarnas 

Riksförbund, 2014).  

Denna problematik sträcker sig också över till debatten om vad som är relevant i arbetet med 

laborativt material och hur man kan arbeta för att denna konkretiseringsmetod ska gynna 

lärande. 

2. Syfte  
Syftet är att ta reda på lärares syn på laborativt material som ett konkretiseringsverktyg och ge 

exempel på hur man som lärare kan förhålla sig till laborativt material som arbetssätt. Målet 

är att lyfta fram kunskaper inom området konkretisering och laborativt material som kan vara 

gynnsamt för elevernas lärande.  

 

2.1 Frågeställningar 
- Vad anser lärarna om laborativt material som arbetssätt? 

- Vilket syfte har de med arbetssättet konkretisering med hjälp av laborativt material? 

- Vad anser lärarna att konkretisering av ett visst matematiskt innehåll eller begrepp 

innebär? 

- Vilket samband anser de finns mellan konkretisering och laborativt material? 
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3. Teorianknytning  
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som undersökningen och den 

efterföljande analysen kommer utgå från.  

3.1 Real konstruktivism 
Undersökningen och den efterföljande analysen kommer att ha ett realt konstruktivistiskt 

perspektiv. 

Perspektivet beskrivs i Sellbjers avhandling (2002) på följande vis. 

De tidigare två dominerande och till synes motstående teorierna om lärande har varit en 

”traditionell” där fokus har legat på ämnets begreppsliga innehåll och en 

socialkonstruktivistisk teori där stor vikt läggs vid elevens aktiva kunskapssökande. Men 

verkligheten ute i skolverksamheterna är sällan lika renodlad som dessa två teorier och det var 

ur en önskan att möta upp den problematiken som den reala konstruktivistiska teorin 

grundades.  Den mer traditionella teorin kombineras alltså med den socialkonstruktivistiska i 

detta tredje teoretiska alternativ som ser eleven som kunskapssökande och konstruerande 

samtidigt som läraren klart definierar vilken vetenskaplig kunskap och/eller vilka begrepp och 

metoder som är relevanta.  

Enligt den realkonstruktivistiska teorin bör lärarna praktisera ett vetenskapligt arbetssätt i sin 

undervisning med utgångspunkt i elevernas egna undersökningar. Eleverna har dock 

begränsad möjlighet att skaffa kunskap på egen hand och behöver därför aktiv vägledning 

från läraren som hjälper dem att tolka och reflektera över resultaten av undersökningarna 

(Sellbjer, 2002). Detta går hand i hand med det som oftast rekommenderas av exempelvis 

OECD (2014) i arbetet med konkretisering med hjälp av laborativt material och det är en av 

anledningarna till varför perspektivet är en bra utgångspunkt för denna studie.  

Vidare menar realkonstruktivisterna att det finns skillnader mellan det man menar, det man 

säger och det lyssnaren förstår. För att öka samförståelsen mellan dessa tre förespråkas 

kroppsliga erfarenheter (Sellbjer, 2002). Liknande paralleller går att dra till 

matematikundervisningen och där kan t.ex. det laborativa materialet utgöra dessa kroppsliga 

erfarenheter som förordas inom realkonstruktivismen.   

3.2 Piaget och real konstruktivism   
I avhandlingen (Sellbjer, 2002) som behandlar teorin om real konstruktivism nämns Piaget 

vid flera tillfällen. Även lärare som arbetar med konkretisering av matematiskt innehåll med 

hjälp av laborativt material hänvisar till Piaget (Swan & Marshall, 2010). Vilken sorts lärande 
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undervisningen med laborativt material leder till kommer av den anledningen att analyseras 

utifrån delar av hans teorier. Piaget (1972) tar även upp diverse problem med skolan och 

förslag på åtgärder. Mycket av det som skrevs då går att direkt översätta till dagens 

skolproblematik och kan därför vara användbart i analysen av denna studie 

 3.3 Assimilation och ackommodation  

 Piaget (2013) använder ofta begreppen assimilation och ackommodation. Det är dessa två 

begrepp som tillsammans leder utvecklingen framåt. Assimilation innebär att ny kunskap kan 

införlivas i och blir som en påbyggnad på tidigare grundantaganden, minnen och erfarenheter 

mm. Assimilation är inte så kognitivt krävande eftersom det egentligen bara bekräftar och 

utvidgar det vi redan har kunskap om. Jorup (1979) tolkar Piagets assimilationsbegrepp som 

att det är en aktiv, prövande och övande process där man upprepar och befäster kunskap.  

Om vi får kunskap som inte stämmer in i den gamla strukturen och i de gamla tankemönstren 

uppstår det en kognitiv konflikt. Man måste lära om och ändra tankemönster eftersom de 

gamla inte hade tillräcklig kapacitet för att hantera den nya informationen. Detta kallas 

ackommodation (Piaget, 2013) och är en mer krävande process än assimilationen som 

beskrevs ovan.   

3.4 Fysisk erfarenhet och logisk matematisk erfarenhet  
Elkind (1983) beskriver Piagets begrepp om fysisk och logisk matematisk erfarenhet som 

grundläggande för hans teori om kunskapsutveckling. Fysiska erfarenheter är de vi kan 

uppleva med våra sinnen. Det handlar om att upptäcka sakers egenskaper och kvaliteter t.ex. 

form, färg osv. Elkind (1983) betonar dock att det inte finns någon logik bakom den fysiska 

erfarenheten. Det finns t.ex. ingen logik bakom varför körsbär är röda, de bara är det.  

Logiken finns istället i det som Piaget kallar för logisk matematisk erfarenhet och som Elkind 

(1983) beskriver som den erfarenhet som uppstår när vi påverkar tingen. Den logisk 

matematiska erfarenheten är enligt honom av en mer allmän natur som hjälper oss att 

organisera alla särskilda fakta som den fysiska erfarenheten ger oss och förstå hur de relaterar 

till varandra. Allt abstrakt tänkande har sitt ursprung i den logisk matematiska erfarenheten. 

Vidare beskrivs att den fysiska erfarenheten är en förutsättning för logisk matematisk 

förståelse, men det krävs aktivitet. Det är först när vi interagerar med tingen som de får 

mening.  
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3.5 Språket och pedagogens uppgift 
Piaget (1972) hävdar att man går för snabbt från kvalitativ till kvantitativ undervisning. Han 

menar att elevernas egen aktivitet bör vara i fokus och att alla nya sanningar måste 

återupptäckas eller rekonstrueras av eleven. Läraren ska fungera meningsskapande och 

stimulera eleverna snarare än att presentera färdiga lösningar.  

Vidare menar han att all matematik är en form av handlande, även det abstrakta, och att man 

bara genom aktiva metoder kan ge ämnets innehåll betydelse på riktigt. All undervisning bör 

därför ha sin början i handlingar där man visar logiska samband via lek innan man går över 

till det språkliga och abstrakta. Jorup (1979) förklarar Piagets syn på språket som bron mellan 

den nyss nämnda fysiska erfarenheten och den logisk matematiska erfarenheten. Hon tolkar 

Piagets tankar om språket som nyckeln till all abstraktion och menar att all undersökande 

aktivitet där man får möjlighet att tala om ett innehåll är språkutvecklande. Pedagogens 

uppgift blir därför att skapa möjligheter för lärande och utveckling genom att ge eleverna 

tillfälle att utforska och samtala med varandra om innehållet.  

 

4. Tidigare forskning  
 Flera forskare har belyst de positiva effekterna av laborativt material i 

matematikundervisningen.  

Scott (2014), doktorand i utbildningspsykologi vid Arizona state university, har genom en 

metastudie sammanfattat några av de senaste forskningsresultaten och menar i sin slutsats att 

samtliga i grunden är positiva till bruket av laborativt material men att arbetssättet inte är 

oproblematiskt. Scott (2014)  menar alltså att det inte fråga om huruvida man bör eller inte 

bör konkretisera undervisningen utan om i vilka kontexter det kan underlätta lärandet. 

Lärarens ämneskunskaper, syfte med undervisningen och val av material samt vikten av att 

inte fastna i det materiella beskrivs som essentiella faktorer för elevernas möjligheter till 

lärande. Hennes studie fokuserar på laborativt material som en representationsform vilket i 

viss mån skiljer sig från min studie om laborativt material som konkretiseringsverktyg. 

Slutsatserna är dock fortfarande intressanta för denna studie eftersom det visar på det 

laborativa materialets komplexitet och användningsområden.   

Doktor Paul Swan & Linda Marshall (2010) vid Edith Cowan University i Australien 

undersökte hur australienska lärare motiverade arbetet med laborativt material. Enkätsvar från 

820 lärare på 250 grundskolor visade att arbetssättet var mycket populärt i Australien. Dock 
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kunde lärarna sällan motivera arbetssättet mer än att det underlättade lärandet och var roligt 

för eleverna.  Författarna menar att de laborativa materialen i sig inte underlättar lärande utan 

att lärarens guidning av eleverna samt efterföljande diskussioner mm. är avgörande. Att 

lärarna i undersökningen inte kunde säga vad i det laborativa materialet som underlättade 

lärandet och att de inte hade en mer ifrågasättande inställning till materialet sågs därför som 

problematiskt. Detta är relevant i min studie eftersom målet bl.a. är att lyfta fram kunskaper 

om laborativt material som arbetssätt. Det är möjligt att samma problematik finns i Sverige.  

Dessa två exempels resultat stämmer väl överens med Skolverkets utvärdering av 

matematiksatsningen (2011b). En vetenskaplig analys av arbetsmetoder gällande 

matematikundervisning genom konkret material och laborationer har ägt rum och resultaten 

visar att konkretisering med hjälp av laborativt material i många avseenden är positivt och har 

potential att underlätta lärandet men att det idag finns en övertro på materialets effekt och att 

det därför överanvänds utan eftertanke och därmed tappar sitt syfte. Två av mina tre 

informanter är en del av nämnda matematiksatsning vilket gör detta relevant för min studie.   

Szendrei (1996) har genom intervjuer och observationer gjort en översikt över olika 

pedagogers syn på konkretisering av undervisningen. Hon fann tre vanliga invändningar mot 

konkretisering; att lärare måste använda materialet rätt, frågor kring om tiden som läggs ner är 

välinvesterad i relation till det lärande som uppstår samt huruvida lärande med hjälp av 

laborativt material blir effektivt även i verkliga matematiska situationer. Szendrei menar att 

dessa frågor måste besvaras innan man bestämmer sig för att arbeta med laborativt material. 

Hon betonar också lärarens roll som meningsskapare till det hon annars skulle kalla ett dött 

material som inte i sig genererar kunskap. Liksom i min studie fokuserar hon på lärarens syn 

på konkretisering av matematik men då studien gjordes 1996 är chansen stor att både det 

material som används samt lärarnas inställning har ändrats idag.    

Även Rystedt & Trygg (2010) menar i sin rapport att arbetet med laborativt material är ett bra 

sätt att gå från det konkreta till abstrakta och att det kan fungera inspirerande och motiverande 

för elever. Genom aktivt arbete med matematikutveckling och metastudier kring arbetet med 

laborativt material har de sammanställt en kunskapsöversikt och rapport som bl.a. visar att 

materialet i sig inte leder till ökad förståelse och att det kan användas på olämpliga sätt och 

därmed leda till missuppfattningar hos eleverna. Studien är praxisnära, vilket är något som, 

vilket förklarades i inledningen, i allt högre grad efterfrågas idag. Av den anledningen är 

rapporten relevant för min studie.  
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I texten ovan diskuteras ett fåtal av de många undersökningar och studier som finns gällande 

konkretisering och laborativt material i matematikundervisningen. Ämnet är omdiskuterat 

men det som skiljer min studie från det andra är att den handlar om laborativt material 

specifikt som konkretiseringsverktyg och att det är lärarnas kunskaper och erfarenheter som 

står i fokus, målet är att deras röster ska bli hörda.   

5. Metod och material  
I detta avsnitt beskrivs och diskuteras olika metodval som gjorts i denna kvalitativa studie. 

Även en kort presentation av informanterna samt några forskningsetiska ställningstaganden 

kommer presenteras och diskuteras.  

5.1 Intervju 
Studiens huvudsakliga metod är kvalitativa semistrukturerande intervjuer som har genomförts 

med lärare i lågstadiet. Detta innebär, enligt rekommendationer från Ahrne & Svensson 

(2011), att en viss mängd standardiserade frågor använts i syfte att kunna jämföra 

informanternas svar medan en del individuella frågor har ställts i syfte att få en mer nyanserad 

bild av verkligheten.  

Informanterna är lärare från olika årskurser i lågstadiet dvs. åk F-3. Eftersom 

undersökningens mål bl.a. är att lyfta upp lärares kunskaper finns det en poäng med att lärarna 

som intervjuas undervisar i olika årskurser.  

Reflektion: Undervisningen skiljer sig åt mellan årskurserna och därmed säkerligen även de 

problem och möjligheter lärarna eventuellt stöter på. Att intervjua lärare från olika årskurser 

kommer därför sannolikt ge ett bredare materialunderlag av olika konkreta exempel på 

konkretiserande undervisning än om informanterna hade undervisat i samma årskurs. 

5.2 Observation   
Som komplement till intervjuerna av lärarna har även observationer av deras respektive 

matematikundervisningar ägt rum. Det var för att få en djupare uppfattning av de laborativa 

materialens roll i undervisningen och för att hitta fler konkreta exempel på olika roller som 

läraren kan anta i arbetet med konkretisering av matematik.  

För att få tillgång till fältet/skolorna, som i vanliga fall är en relativt stängd verksamhet har 

observationerna varit öppna dvs. att informanterna känner till att de blir observerade och 

syftet med observationen.  
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Reflektion: En risk med denna metod var att det skulle uppstå en s.k. forskareffekt (Ahrne & 

Svensson, 2011) vilket innebär att informanten ändrar sitt beteende eftersom vederbörande vet 

att den blir observerad. Det var dock inget som tydligt märktes under observationerna.  

5.3 Urval och presentation av informanter  
För kvalitativa undersökningar finns inga egentliga regler för urval som vid stora kvantitativa 

och statistiska undersökningar (Ahrne & Svensson, 2011). Detta betyder inte att urvalet för 

kvalitativa undersökningar är oproblematiskt. För att resultatet ska vara trovärdigt krävs en 

presentation av hur urvalet gått till (Ahrne & Svensson, 2011). Nedan följer därför en 

beskrivning av urvalet för denna studie samt en kort presentation av informanterna. Notera att 

samtliga namn är fiktiva.  

Informanterna valdes ut genom ett s.k. tvåstegsurval (Ahrne & Svensson, 2011). Det första 

steget var att kontakta ett antal skolor som bedrev undervisning i årskurs F-3. När några 

skolor hade visat intresse för studien blev det dags för steg två, att välja enskilda lärare. Deras 

intresse för studien var givetvis en förutsättning för deras medverkande. I övrigt var 

kriterierna att de skulle vara utbildade lärare och undervisa matematik i olika årskurser. Detta 

för att, som tidigare nämnts, få ett så brett materialunderlag som möjligt med flera olika 

konkreta exempel på hur lärare arbetar med och förhåller sig till konkretisering med hjälp av 

laborativt material. 

Inga: Inga har utbildning som lågstadielärare och specialpedagog. Hon har arbetat som lärare i 

40 år och undervisar idag i årskurs 2. Hon och hennes klass medverkar i mattelyftet.  

Elin: Elin var från början barnskötare men vidareutbildade sig till förskollärare. Idag arbetar 

hon som lärare i förskoleklass. Hon har arbetat som verksam lärare i 30 år och de senaste 20 

har hon arbetat på samma skola.  

Sara: Har arbetat som lärare i 21 år och undervisar idag i en åk 2. Hon är behörig lärare i 

samtliga ämnen i åk F-3, i matematik, engelska och no i åk 1-7 samt i svenska som andraspråk 

i åk 1-9  

5.4 Forskningsetiska ställningstaganden  

I studien har vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet) fyra forskningsetiska principer tagits hänsyn 

till. Dessa är:  
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Informationskravet som handlar om att informanterna och andra som varit inblandade i 

studien vet om studiens syfte. Samtliga informanter har varit medvetna om studiens syfte samt 

att medverkan är frivillig och att de när som helst kan välja att inte medverka längre.  

Samtyckeskravet som innebär att informanterna själva får bestämma över sitt medverkande. 

Eftersom inga enskilda barn har medverkat i studien har inte vårdnadshavares samtycke varit 

nödvändigt utan enbart lärarens.  Lärarna har själva fått avgöra hur mycket de vill medverka. 

Det bör också tilläggas att inget beroendeförhållande föreligger mellan mig själv som forskare 

och informanterna. 

Konfidentialitetskravet som innebär att största möjliga konfidentialitet har getts 

informanterna. De har fått fiktiva namn i studien och deras personuppgifter finns inte 

registrerade.  

Nyttjandekravet som går ut på att alla uppgifter som informanterna lämnat enbart går till 

forskningsändamål och inte för kommersiellt eller andra icke-vetenskapliga syften.  

6. Resultat och analys 
Studiens frågeställningar är utgångpunkten för analysen. Resultaten för varje frågeställning 

kommer därför presenteras och analyseras separat för att sedan vävas ihop under rubriken 

slutdiskussion. När det under analysdelen hänvisas till tidigare forskning åsyftas den text som 

presenterades tidigare i studiepresentationen under rubriken ”Tidigare forskning”.  

6.1 Vad anser lärarna om laborativt material som arbetssätt? 

6.1.1 Sara:  
Sara berättar att ett laborativt material är något som hjälper till att konkretisera matematiken. 

Spontant tänker hon på fysiska material men lägger till att även smartboards och Ipads kan 

fungera konkretiserande men att det beror på vilka spel och applikationer man använder.  

Som lärare, menar Sara, är det hennes uppgift att se till så att materialet är tillgängligt för 

eleverna och att de får tillfälle att bekanta sig med det och använda det rätt. Under en 

observation exemplifierades just detta. Eleverna har precis börjat bekanta sig med 

multiplikation och lektionen har b.la. som mål att eleverna ska bekanta sig med den s.k. 

multiplikationsrutan. Hon berättar om dess funktion som hjälpmedel och visar hur man kan 

använda den innan eleverna får börja testa själva. Hon betonar att det är viktigt att vara 

uppmärksam på eventuellt felaktigt användande av materialet eftersom det kan leda till senare 

missförstånd och andra svårigheter.    
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 (Multiplikationsruta)  

Under intervjun säger Sara att det finns många för- och nackdelar med arbetssättet. En 

möjlighet är att om man använder laborativt material på ett bra sätt så blir matematiken mer 

konkret och eleverna mer självständiga i sitt arbete. En nackdel kan vara att det blir som 

leksaker för eleverna och att de inte använder dem på ett aktivt matematiskt sätt utan t.ex. 

bygger små torn av 10-kronorna istället för att räkna med dem. Detta sker främst hos de elever 

som egentligen verkligen behöver materialen som hjälp vid konkretisering menar hon. Även 

detta exemplifierades under observationen av lektionen med multiplikationsrutan då Sara 

gång på gång fick hjälpa en elev att komma igång med arbetet istället för att leka med 

materialet.  

6.1.2 Elin:  

Av intervjun framgår att Elin menar att laborativt material är material som är till för att 

underlätta förståelsen hos eleverna. Framförallt syftar hon på fysiska saker t.ex. klossar, 

geobrädor, kottar, pinnar osv och menar att det är bra för barnen att ha något att plocka med. 

Hon säger också att även Ipads och smartboards kan fungera konkretiserande. Huvudsaken är 

att de har något att samlas kring, se och känna på eftersom det ger motivation och grund till 

samtal. Det är också lätt att i arbetet med laborativt material nivåanpassa undervisningen 

menar hon. En svårighet kan dock vara att många sexåringar är omogna och en del utagerande 

vilket kan försvåra den här typen av ”fria” undervisning säger hon. Lättast är det i halvgrupp 

menar hon eftersom då räcker materialen till fler och som lärare får man större möjlighet att 

se alla elever och höra deras tankegångar.  

6.1.3 Inga:  

För Inga är det laborativa materialet till för barnens skull. Det är ett verktyg som ska användas 

till dess att innehållet/begreppet har blivit automatiserat.   
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”Man får inte ta bort simdynan innan de kan simma” säger hon och menar att materialet 

är till för att tydliggöra det matematiska innehållet och för att ge trygghet till eleverna. 

Hennes egen roll som lärare i förhållande till materialet säger hon beror på syftet med 

lektionen men hon betonar att det är viktigt att inte lotsa eleverna. En fördel med materialet är 

att det kan skapa diskussioner och samtal om det matematiska innehållet men om man lotsar 

för mycket så hämmas elevernas kreativitet. Även lärarens kunskap menar hon är viktig för att 

arbetet ska vara givande, liksom tillgången på material. Med rätt förutsättningar och 

kunskaper kan man verkligen lyfta de som har svårigheter med matematiken menar hon och 

lägger till att det finns många olika sätt att variera undervisningen på med hjälp av laborativt 

material. Det kan vara alltifrån undersökningar i par där elevernas resonemang ligger i fokus 

till att man går igenom t.ex. elevarbeten tillsammans på smartboarden och för gemensamma 

helklassdiskussioner utifrån det.   

6.1.4 Analys och diskussion  
Sara, Elin och Inga är generellt positiva till laborativt material som konkretiseringsverktyg 

och de använder det ofta i sin undervisning. Multiplikationsrutan som Sara använder sig av på 

sin lektion är visserligen ett fysiskt material men det fungerar mer som ett hjälpmedel än som 

ett konkretiserande verktyg. Enligt den reala konstruktivismen (Sellbjer, 2002) är det läraren 

som bestämmer vilka metoder och vilket innehåll som ska läras, men det är elevernas egna 

undersökningar som är utgångspunkten. Multiplikationsrutan ger inte eleverna tillfälle att 

undersöka eller pröva sig framåt och är därför inte ett idealiskt material ur ett realt 

konstruktivistiskt perspektiv. Samtidigt är detta också ett exempel på att ambitionen inom den 

reala konstruktivismen, att kombinera ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med ett mer 

traditionellt, inte alltid är lätt. Det laborativa materialet och det undersökande och 

återupptäckande förhållningssättet är mycket bra ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, 

men det behöver inte vara det ur ett didaktiskt perspektiv. Det slutgiltiga målet är att eleverna 

ska lära sig multiplikation och med hjälp av multiplikationsrutan så lär de sig att automatisera 

tabellerna. Tillsammans med bokövningarna, som beskrivs under nästa frågeställning, får de 

också förståelse för vad multiplikation innebär. Multiplikationsrutan kan alltså, rent 

didaktiskt, vara ett mycket bra material för att öka elevernas matematiska förståelse, även om 

det inte i sig fungerar konkretiserande eller ger eleverna möjlighet att undersöka.  

Denna paradox inom den reala konstruktivismen blir synlig även i Elins berättelse om hennes 

syn på laborativt material. Hon nämner inte begreppet konkretisering när frågan kommer om 

vad hon anser att ett laborativt material är. Istället säger hon att det är till för att underlätta 
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förståelsen och att det viktigaste är att eleverna har något att samlas kring, se och känna på. 

Detta är en högst relevant motivering i och med realkonstruktivismens problematisering av att 

det finns en skillnad mellan det man menar, det man säger och det lyssnaren förstår (Sellbjer, 

2002) 

Elin nämner också att det är bra för eleverna att ha något att plocka med och att arbetet med 

laborativt material bäst utförs i halvgrupp. Detta för att det underlättar det rent logistiska (att 

materialen räcker till alla) men också för att man då lättare hinner se alla elever och höra deras 

tankegångar.  

Språket beskrivs av Jorup (1979) som nyckeln till abstraktion och lärarens uppgift bör därför 

vara att ge eleverna möjligheter till samtal. Baserat på Elins beskrivningar av sitt arbete gör 

hon detta, men liksom för Sara så spelar det laborativa materialet alltså en mindre roll som 

verktyg för elevernas egna undersökningar och fungerar mer som utgångspunkt för samtal. 

Det föreligger givetvis inget motsatsförhållande mellan dessa två. Materialet kan mycket väl 

fungera både som verktyg för konkretisering och samtidigt vara en grund för samtal men av 

Elins egen beskrivning av hennes syn på arbetssättet så kan man göra ovan nämnda tolkning.   

 Inga är den som tydligast definierar laborativt material som ett verktyg till dess att innehållet 

eller begreppet blivit automatiserat. Oavsett hur man väljer att arbeta med materialet så säger 

hon att det är viktigt att inte lotsa eleverna, utan att arbetet ska utgå från eleverna, deras 

diskussioner, undersökningar och resonemang i arbetet med laborativt material. Detta går väl 

ihop med den realt konstruktivistiska teorin om lärande (Sellbjer, 2002) 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att alla lärarna är positivt inställda till arbetet med 

laborativt material i matematikundervisningen. Detta stämmer väl överens med de tendenser 

som den tidigare forskningen visat (Scott, 2014) och som presenterades tidigare i 

studiepresentationen. Lärarna anser att materialet kan hjälpa till att konkretisera matematiken 

och fungera som ett hjälpmedel till dess att innehållet blivit automatiserat. Saras och Elins 

exempel visar dock att definitionen av laborativt material inte alltid är given. I deras 

undervisning förekommer material som inte nödvändigtvis är grund för undersökande arbete. 

Detta innebär dock inte att materialet är didaktiskt dåligt för elevernas fortsatta utveckling, 

tvärtom. Ingas syn på arbetssättet passade bäst in på den reala konstruktivistiska teorin 

(Sellbjer, 2002) men samtliga lärare visade tecken på en medvetenhet kring arbetssättet i och 

med att de kunde nämna för- och nackdelar med det samt nämnde att syftet var det som 

bestämde om och på vilket sätt de skulle arbeta med det.  Studien är för liten för att dra några 
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stora, generella slutsatser om lärarnas medvetenhet om arbetssättet men utifrån intervjuerna 

och observationerna kan man se tendenser som pekar åt det hållet. 

6.2 Vilket syfte har de med arbetssättet konkretisering med hjälp av laborativt 

material? 

6.2.1 Sara:  
Enligt Sara är målet att eleverna ska kunna abstrahera matematiken. Det konkretiserande 

arbetet sker därför främst i ettan för att sedan trappas av ju äldre eleverna blir. Detta för att de 

då redan har abstraherat ett antal grundläggande begrepp. Vid introduktioner av nya moment i 

matematiken krävs dock alltid någon form av konkretisering säger hon och här kan det 

laborativa materialet vara till hjälp oavsett hur gamla eleverna är. Vilket material man ska 

använda avgörs av syftet med den enskilda lektionen. Sara säger att hon alltid börjar i det 

konkreta och vid de tillfällena är det hon som styr lektionen. Vid problemlösning däremot är 

det annorlunda enligt Sara. Då är det elevernas tankegångar som ligger i fokus och att de 

själva ska få resonera sig fram till svaret, i grupp eller enskilt. Under en av observationerna 

får eleverna göra just detta. Målet är att introducera multiplikationsbegreppet och på golvet, 

framför alla elever, ligger 5 högar med tre böcker i varje. De får först säga hur många böcker 

de tror att det är och förklara hur de tänker. 5x3 blev svaret och de får sedan tillsammans 

hjälpas åt att sortera om böckerna så att de representerar 3x5 istället.  Genom deras samtal och 

förklaringar kan man som lärare bedriva formativ bedömning, menar Sara och genom 

konkreta material gynnas dessa samtal, som i exemplet med multiplikation.  

6.2.2 Elin: 
I förskoleklass säger Elin att de arbetar mycket med de grundläggande begreppen och därför 

har konkretiserande arbete en stor roll i hennes undervisning. Arbetsgången brukar vara 

ungefär lika för alla nya moment. Av intervjun framkommer det att de brukar gå från 

samarbete till mer individuellt arbete och det är i det inledande skedet som laborativt material 

används mest. Elin använder det i sitt klassrum när hon vill visa eleverna något, vilket hon 

brukar göra i början av lektionen, oftast i en ring på golvet. Eleverna får sedan komma med 

inlägg, pröva själva och hitta olika lösningar tillsammans. De får också använda materialet när 

de ska lösa olika uppgifter efter den gemensamma genomgången. Det kan t.ex. handla om att 

följa mönster, plocka och sortera olika saker eller mäta. Ett exempel på detta går att hitta i 

observationen av en av hennes problemlösningslektioner. Eleverna fick höra en räknesaga om 

en bondgård med får och höns. Eleverna fick arbeta i par och de fick 28 tandpetare per par 

som fick representera antalet djurfötter på gården och sedan dela upp dem och se hur många 
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höns resp. får de hade. Några av eleverna gjorde höns- och fårläten medan de plockade med 

pinnarna. De kom fram till olika svar och diskuterade sedan hur det kunde ha blivit så. De 

diskussioner som sätts igång, jämfört med t.ex. tyst räkning i boken, kan ge underlag för 

formativ bedömning menar Elin.    

6.2.3 Inga:  

Inga säger under intervjun att det är främst i årskurs 1 som man använder laborativt material 

som t.ex. saker att plocka med, magnettavlor mm. Men hon menar också att konkreta material 

behövs vid alla nya moment. Man kan arbeta med materialet på olika sätt beroende på syftet 

med lektionen men det långsiktiga målet är ju att de självständigt ska kunna förklara hur de 

tänker vid abstrakt räkning. Arbetet med laborativt material och samtalen som följer kan 

synliggöra deras tankar så att man i god tid kan rätta till eventuella missuppfattningar. Ett 

exempel på det kan tas från en observation av Ingas lektion där hon använde 100-rutan för att 

eleverna skulle få öva på att se hur tal förhåller sig till varandra och vilka som är 100-

kompisar (dvs. två tal vars summa blir 100). Eleverna fick varsin 100-ruta och varsin markör. 

En elev la en markör på t.ex. 55 och kompisen skulle då lägga sin på 45. Här synliggjordes en 

elev som räknade varje tal för sig och därför gjorde det väldigt långsamt och ofta tappade 

räkningen.   

 (Hundraruta) 

Samtalen underlättas i och med att de har något fysiskt att samtala om samt att alla talar om 

samma sak säger Inga och fortsätter med att berätta att om någon missförstår något är det lätt 

att fysiskt peka och visa vad man menar, både för elever och lärare. Man kan även använda 

materialen för elevernas självutvärdering. Inga berättar att de exempelvis kan få placera ut 

muggar i olika färger på givna platser utifrån vad de själva anser sig kunna och de får därefter 

uppgifter baserat på deras värdering av sin egen kunskap. Ett annat sätt är att använda 

materialen för formativa kontrollövningar t.ex. att eleverna får bedöma huruvida siffran 5 

ligger närmast siffran 2 eller siffran 7 genom sifferkort och/eller tallinjer, säger hon.  
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6.2.4 Analys och diskussion  
Det verkar vara till de stora och grundläggande matematiska begreppen som arbetet med 

laborativt material blir aktuellt. Sara och Inga menar att det är därför det mesta av det arbetet 

sker i årskurs 1 och Elin bekräftar detta i sin motivering till varför hon i sin förskoleklass 

använder sig av så mycket laborativt material. Målet för dem alla tre är abstraktion, men 

också konkretisering av nya moment inom matematiken. Alla tre lärarnas introduktioner av 

nya moment som beskrivits mer utförligt i resultatdelen innehöll inslag av lek. I och med att 

deras mål med arbetssättet är abstraktion är detta en bra utgångspunkt, åtminstone om man 

frågar Piaget (Piaget, 1972). Han hävdar att all matematik är handlingar, även abstrakta 

sådana, men att handlingarna inte får någon betydelse utan aktiva metoder. Det är alltså 

elevens egen aktivitet, och till en början lek, som bör vara i fokus i undervisningen samtidigt 

som man, i ett realt konstruktivistiskt perspektiv, inte får glömma att det är innehållet, 

begreppen och metoderna som är målet med undervisningen. Att arbetssättet ofta blir för 

aktivitetsinriktat istället för mål- och syftesbaserat är också en kritik som framförts av tidigare 

forskare på området (Skolverket, 2011b). Saras uttalande om att valet av laborativt material 

beror på syftet med lektionen och alla tre lärares målformulering i anslutning till deras 

övningar som presenterades under observationerna tyder på att det finns en medvetenhet kring 

detta.  

Saras övning med böckerna för att öva multiplikation är ett bra exempel på en introducerande 

övning som kopplar ihop lek och matematiskt innehåll. Till att börja med kan man diskutera 

huruvida böcker är ett laborativt material. I det här fallet används böckerna som 

representation för antal som dessutom går att laborera med och av den anledningen räknas det 

som laborativt material i det här exemplet.  

Piagets begrepp om fysiska och logisk matematiska erfarenheter (Elkind, 1983) blir aktuella i 

bokexemplet. Den fysiska erfarenheten, det man kan uppleva med sina sinnen, är ju böckerna. 

De är 15 till antalet, de ligger i fem högar och ser ut och känns på ett visst sätt. Men det är 

först när eleverna börjar påverka tingen genom diskussioner och sedan genom fysiskt 

handlande (de omorganiserar böckerna) som det matematiska innehållet träder fram. Den 

logisk matematiska erfarenheten är den som leder till abstraktion men Piaget (Elkind, 1983) 

hävdar att det måste föregås av fysisk erfarenhet. Lektioner med laborativt material så som i 

det här fallet gynnar därför utvecklandet av det logisk matematiska tänkandet och därmed 

också abstraktionen som var målet för alla tre lärarna.  
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Att öva multiplikation på det här viset är också en assimilationsprocess (Piaget, 2013). 

Eleverna får aktivt pröva och öva sina nya kunskaper och mycket av diskussionerna utgår från 

något de tidigare kan, addition. Det blir en relativt smärtfri kunskapsövergång och eleverna 

assimilerar multiplikationsbegreppet som förlängd multiplikation. Problem kan dock 

uppkomma senare under ackommodationsprocessen (Piaget, 2013) och i de högre årskurserna 

när eleverna t.ex. inser att multiplikation inte bara är förlängd addition utan även kan ses som 

proportionalitet. Ytterligare konkretisering av multiplikationsbegreppet behövs för att 

underlätta den senare ackommodationen men när och hur det ska gå till kan inte denna studie 

ge svar på.  

Förutom abstraktionsmålet är alla tre lärarna också överens om att arbetssättet synliggör 

elevernas tankar och därmed underlättar den formativa bedömningen. Ingas arbete med 100-

rutan är exempel på detta. Genom övningen synliggjordes en pojke med en mycket dålig 

räknestrategi. Det är omöjligt att säga om det hade eller inte hade upptäckts utan det 

laborativa materialet men en fördel med att det gjorde det var att man då också kunde visa 

eleven en bättre strategi direkt och med samma material. Utseendemässigt är 100-rutan och 

multiplikationsrutan som diskuterades under föregående frågeställning lika varandra. Varför 

100-rutan kallas för laborativt material medan multiplikationsrutan enbart kallades fysiskt 

hjälpmedel beror på 100-rutans laborerande möjligheter. Variationen av metoder och övningar 

som kan användas är stor och eleverna kan även hitta egna strategier. Båda materialen passar 

väl för sina respektive syften men skillnaden mellan dem och vad man kan definiera dem som 

ligger alltså i elevens möjlighet till laborationer.  

Utöver dessa direkta ingripanden som beskrevs ovan menar Inga att man också kan använda 

material till elevernas självbedömning som i exemplet med muggarna samt vid formativa 

kontollövningar. Vid självbedömningen kan man återigen tala om fysiska hjälpmedel snarare 

än laborativt material men kontrollövningarna med hjälp av t.ex. tallinjer är ett gott exempel 

på när det laborativa materialet underlättar förståelsen. Målet är givetvis att de ska förstå att 

siffran 5 är lika nära siffran 2 som siffran 7 även utan hjälpmedel. Skulle de dock ha problem 

med detta så finns tallinjen till hjälp och man kan tillsammans visa stegen mellan siffrorna 

och på så sätt blir det matematiska innehållet konkretiserat. Detta är ett bra sätt för läraren att 

se om begreppen och innehållen blivit helt och håller assimilerade hos eleverna. Kanske 

svarar en elev rätt men har ändå svårt att förklara sitt resonemang med hjälp av materialet. Det 

kan vara ett tecken på att eleven enbart lärt sig svaret utantill utan att för den delen förstått 

principen bakom.  
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Slutligen menar Inga att syftet är att ha något att samlas kring. Detta går väl ihop med den 

realt konstruktivistiska problematiseringen av att det är skillnad på det man menar, det man 

säger och det lyssnaren förstår (Sellbjer, 2002). De reala konstruktivisterna (Sellbjer 2002) 

menar att det krävs kroppsliga erfarenheter för att minska glappet mellan dessa tre, liksom 

Inga som låter laborativt material representera dessa kroppsliga erfarenheter.   

Även Elins lektion visar, förutom behovet av konkretisering, också hur laborativt material kan 

hjälpa eleverna att samlas kring något gemensamt. De förstod att två pinnar var detsamma 

som en höna och att fyra pinnar var detsamma som ett får. Vissa elever behövde mer guidning 

av lärarna än andra för att göra denna koppling men ett tecken på att konkretiseringen eller 

kanske framförallt representationen som pinnarna utgjorde hade lyckats var när några elever 

började göra hönsläten när de plockade två pinnar och fårläten när de plockade fyra. Genom 

denna sortens lek förstod de representationen och kunde därmed räkna ut och upptäcka olika 

kombinationer som resulterade i summan 28.  

Avslutningsvis kan man säga att målet för samtliga lärares undervisning var abstraktion av 

matematiska begrepp/innehåll. För att nå detta mål använde lärarna laborativt material för att 

konkretisera stora, grundläggande matematiska begrepp samt ge information inför formativ 

bedömning. Alla lärare har tydliga syften med sina enskilda övningar. Tre av Szendreis 

(1996) faktorer för konkretisering via laborativt material handlar om lärarens syfte och om 

huruvida tiden som spenderas kommer vinnas tillbaka samt om kunskaperna går att översätta 

till elevernas vardag. Utifrån lärarnas syften med lektionerna kan man se att de är genomtänka 

materialvalet välgrundat. Olika former av assimilation och ackommodation (Piaget, 2013) har 

också diskuterats och hur viktigt det är med en vid konkretisering för att underlätta 

ackommodationsprocessen. Till sist också vikten av att eleverna har något att samlas kring.   

6.3 Vad anser lärarna att konkretisering av ett visst matematiskt innehåll eller begrepp 

innebär? 

6.3.1 Sara: 
Sara berättar under intervjun om positionssystemet som exempel på konkretiserande arbete 

där stenar får representera hundratal, tiotal och ental. Siffrorna, det abstrakta och symboliska, 

tas tillfälligt bort och syftet är att förstå principen av vad som händer med ett tal om man 

subtraherar eller adderar något av hundratalen, tiotalen eller entalen.   
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Hon tror att många gör samma övning fast med pengar istället för stenar. Detta är 

problematiskt, menar hon, eftersom en 10-krona alltid är värd just 10 kronor oavsett i vilken 

ruta de ligger. Detta kan leda till missförstånd och hon menar att det är viktigt att vara 

medveten om det och att ha ett tydligt syfte att utgå från det när man väljer 

konkretiseringsmetod.   

  

 

   

 

 

(Udda och jämnt) 

Nästa exempel hon ger under intervjun är begreppen udda och jämnt där klossar, legobitar och 

tavlan är konkretiserande material. Att rita upp former på tavlan och/eller låta dem bygga 

själva hjälper dem att förstå innebörden av begreppen. Istället för att enbart öva in att siffran 3 

är udda och siffran 2 är jämn så blir begreppen kontextualiserade och utöver själva siffrorna 

så minns de aktiviteten och formerna.  

6.3.2 Elin: 
Elin säger att hon alltid börjar med att visa något fysiskt. Oftast får eleverna visa på varandra, 

med hela kroppen, eller interagera med föremål t.ex. placera sig själv på, bakom eller under 

en stol för att öva lägesord. Elin berättar också att hon jobbar mycket med repetition t.ex. om 

de har gått igenom geometri på matematiklektionen får de leka lekar på gymnastiken som har 

med ämnet att göra t.ex. springa till olika geometriska former när musiken stannar etc. Även 

att presentera olika representationsformer är viktigt i Elins undervisning. Att eleverna förstår 

att siffran 3, tre kottar och en tärning som visar 3 syftar till samma antal är viktigt för deras 

taluppfattning och laborativt material kan vara till hjälp i det arbetet menar hon.  Ett exempel 

är från observationen av hennes lektion om 10-kompisar där en hög med kulor läggs i mitten 

på golvet framför eleverna. De får gissa hur många det är. Elin delar sedan upp dem i högar 

Hundratal Tiotal Ental 
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om 5 och då blev det lättare för eleverna att se hur många det var. 5 +5 är alltså 10. Sedan får 

eleverna testa andra kombinationer. De använder både kulor och sifferkort. 

6.3.3 Inga: 
Det finns många olika sätt att konkretisera matematiken. Inga berättar att hon utöver 

konkretisering via laborativt material även brukar berätta om exempelvis nollans historiska 

ursprung för att ytterligare kontextualisera det matematiska innehållet. På en av hennes 

lektioner som observerades, om positionssystemet hänvisade hon också till en bok hon använt 

för att beskriva nollans betydelse i t.ex. talet 702. Eleverna fick sedan sitta i par med varsin 

miniräknare. De fick slå in olika tal t.ex. 1245 och fick sedan i uppgift att göra om t.ex. siffran 

2 till en nolla. De fick prata och resonera med varandra om hur de skulle göra detta (dvs. 1245 

-200= 1045). Utöver den praktiska och konkretiserande övningen med miniräknaren använde 

hon alltså berättelser som komplement.   

 Hon tycker det är viktigt att eleverna erbjuds en mängd olika metoder så att de får välja 

vilken de är mest bekväm med. Samtidigt bör man ha i åtanke att man som lärare behöver 

skala av vissa metoder för en del elever. För många intryck kan snarare förvirra dessa elever. I 

sådana lägen menar Inga att man behöver en bra och tydlig konkretiseringsmetod. Vilken man 

väljer säger hon beror på erfarenhet och kunskap.  

6.3.4 Analys och diskussion  
Både Sara och Elin gav exempel som tyder på att deras definition av konkretisering innebär 

ett tillfälligt borttagande av siffror och abstrakta symboler. Elins exempel med olika 

representationsformer för t.ex. siffran 3 innehåller visserligen siffror men fokus där är att 

antalet kottar är lika många som antalet prickar på tärningen (förutsatt att de båda är tre). Det 

handlar alltså om konkretisering av antalet och fokus ligger inte på siffrorna i sig.  

I Saras exempel med positionssystemet och med begreppen udda och jämnt så fanns inga eller 

få siffror med. Huvudsaken är att de inte är i fokus utan att man byter ut siffrorna och det 

abstrakta mot något mer konkret som eleverna kan se och röra vid. Detta går att koppla till 

Piagets begrepp om fysisk och logisk matematisk erfarenhet (Elkind, 1983). Stenarna, 

legobitarna, teckningarna osv. står för den fysiska erfarenheten och elevernas laborerande 

med dessa leder till den logisk matematiska erfarenheten som i sin tur leder till abstraktion av 

begreppet eller innehållet.  

Att övningen med positionssystemet blev svårare om man bytte ut stenarna mot pengar kan 

bero på att värdet på 10-kronan blandas ihop med t.ex. antalet 10-kronor vilket försvårar 
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övergången från fysisk till logisk matematisk erfarenhet. Även om det skulle gå bra finns det 

risk att eventuella ackommodationsprocesser (Piaget, 2013) försvåras senare när värdet på 

pengarna får andra innebörder i undervisningen. Det finns alltså en poäng, precis som Sara 

säger, att ha ett tydligt syfte att utgå ifrån när man väljer konkretiseringsmetod.  

Av Elins svar kan man som sagt också utläsa att fokus ligger på att tillfälligt ta bort siffror. 

Att visa med kroppen eller på varandra innebär att eleverna får möjlighet till många fysiska 

och logisk matematiska erfarenheter. Kulorna är ett gott exempel. När kulorna ligger huller 

om buller kan man föröka gissa dess antal men det är svårt att se och det säger egentligen inte 

så mycket om vad för matematik det handlar om. Först när läraren, och sedan eleverna, ändrar 

om kulorna så att de ligger i mer begripbara mönster går det lätt att se att det är tio stycken. 

Detta är ett typiskt exempel på hur den logisk matematiska erfarenheten uppkommer först när 

vi påverkar tingen (Elkind, 1983).   

Interaktionen med tingen, som Piaget (Elkind, 1983) påpekar är så nödvändig för lärandet, gör 

så att de får mening och repetitionstillfällena som Elin nämner kan underlätta vissa 

assimilationsprocesser (Piaget, 2013). Assimilationsprocesser sker hela tiden i och med all ny 

kunskap som man dagligen skaffar sig genom hela livet. För att det matematiska innehållet 

ska assimileras krävs dock ett tydligt syfte som läraren aktivt måste sträva mot.  

Utöver det direkt konkretiserande arbetet med t.ex. legobitarna och begreppen udda/jämnt 

nämner Sara att det också har ett kontextualiserande syfte och att eleverna minns lättare med 

bilder. Inga använder också t.ex. berättelser för att konkretisera och kontextualisera det 

matematiska innehållet. I och med att språket i Piagets teori (Jorup, 1979) är nyckeln till 

abstraktion och att det därför är viktigt att tala om det matematiska innehållet skulle 

berättelser kunna vara ett bra sätt att göra detta på. Inga tror dock på kombinationer av 

konkretiseringsverktyg eftersom vissa behöver många olika metoder innan de hittar en som 

passar.  

Ingas lektion med miniräknare var den enda som aktivt använde siffror trots att målet var 

konkretisering. Det föreligger inget motsatsförhållande mellan siffror och konkretisering men 

det är intressant eftersom hon var den enda av de tre som gjorde det. Lektionen innehöll flera 

moment som förut diskuterats som gynnande för lärande. De arbetade två och två och fick 

möjlighet att samtala med varandra om strategier vilket passar in på den 

socialkonstruktivistiska delen av den reala konstruktivismen (Sellbjer, 2002). Samtidigt var de 

samlade kring ett tydligt matematiskt begrepp som bestämdes av läraren vilket passar in på 
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den mer traditionella synen på undervisning (Sellbjer, 2002). Den direkta responsen från 

miniräknaren underlättar också assimilationsprocesserna (Piaget, 2013) i och med att eleverna 

då direkt får pröva nya strategier om de märker att den första inte fungerade.  

Sammantaget kan man säga att konkretisering av ett visst matematiskt innehåll innebär lite 

olika saker för lärarna. I Saras och Elins exempel tog man tillfälligt bort siffrorna och det mer 

abstrakta och ersatte det med andra fysiska material. Men konkretisering kunde för lärarna 

också innebära ett visst mått av kontextualiserande via t.ex. berättelser eller teckningar som 

också hjälper eleverna att minnas det de lärt sig.  

Ett av målen för studien var att lyfta fram kunskaper inom området konkretisering som kan 

gynna lärande och i ovanstående analys finns exempel på detta från alla tre lärare.  

6.4 Vilket samband anser de finns mellan konkretisering och laborativt material?  

6.4.1 Sara:  
Sara menar att laborativt material är extra gynnsamt i ettan då de grundläggande begreppen 

och taluppfattningen ska läras. Här finns ett stort behov av konkretisering, säger hon, eftersom 

eleverna dittills har abstraherat mycket få matematiska begrepp. Hon ger uträkningen 5+5=10 

som exempel. Istället för att enbart lära sin 10-kamraterna (1+9, 2+8 osv) så kan man ha ett 

mer prövande och resonerande arbetssätt som gör att eleverna istället själva får dela upp talet 

10 och hitta så många kombinationer som möjligt. Detta menar Sara ökar taluppfattningen 

och det laborativa materialet kan spela en viktig roll i det arbetet.  Hon betonar dock att det är 

viktigt att vara flexibel och inte fastna i ett arbetssätt. Ett material kan vara mer eller mindre 

perfekt för en uppgift men helt missvisande i en annan och hon menar att det gäller att vara 

medveten om det. Från observationen av hennes lektion om multiplikation ges ett annat 

exempel på kopplingen mellan konkretisering och laborativt material. Genom en stor tallinje 

illustrerades 2ans tabell genom hopp från 0-2-4-6 osv. 2x2 hopp= 4. På detta sätt illustreras 

och konkretiseras multiplikationerna.    

 

 

 

  

6.4.2 Elin: 
Elin menar att laborativt material är bra för att det fångar elevers intresse och skapar 

motivation, lust och nyfikenhet. Materialen kan ge bränsle åt deras fantasi och kreativitet. Det 
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kan vara extra roligt och spännande för eleverna när det är ett nytt material som de inte har 

sett förut, men även material som de känner till från vardagen t.ex. tärningar, klockor, timglas 

osv kan vara bra att använda eftersom det kopplar det matematiska innehållet till deras 

verklighet som de möter i vardagen, säger hon i intervjun. Det finns sätt att konkretisera som 

inte är beroende av det laborativa materialet också menar Elin. Längdbegreppet är ett exempel 

hon berättar om där de mäter elevernas längd en gång på hösten och en gång på våren och 

sedan jämför och ser hur mycket de har vuxit. På detta sätt blir begreppet längd 

kontextualiserat och kopplat till deras vardag. Eleverna blir också nyfikna och tycker att det är 

roligt. Laborativt material är alltså ett sätt att konkretisera och det har många fördelar men det 

är inte det enda sättet menar Elin.   

6.4.3 Inga:  
Att ha något konkret att prata om är bra när man t.ex. ska öva på att sätta ord på saker, säger 

Inga. Det laborativa materialet inklusive smartboarden fungerar även bra som motivation och 

nyfikenhetsskapande fortsätter hon. Ett vanligt tillfälle då Inga säger att hon använder 

laborativt material är vid problemlösningar. Eleverna får då testa sig fram och jämfört med 

konkretisering via t.ex. berättelser så utgår en sådan aktivitet från eleverna själva. Lektionen 

som observerades där eleverna fick öva på positionssystemet med hjälp av miniräknare blir 

åter aktuell som exempel. Förutom att miniräknaren i sig fungerade som motivation fanns det 

också flera pedagogiska fördelar med den menar Inga. Eleverna såg direkt om de subtraherat 

fel siffror och de fick därmed en direktrespons som de inte hade fått om de gjort 

uträkningarna i huvudet. Eleverna fick också ge olika tal till varandra där siffrorna skulle 

göras om till nollor. Diskussioner om hur man gjorde om man fick talet 9999 kom då upp. Det 

hade det nog inte gjort om inte arbetet utgått från eleverna själva. Genom materialet väcktes 

deras nyfikenhet och kreativitet och de kunde testa sig fram.  

6.4.4 Analys och diskussion   
Både Inga och Elin talar om att laborativt material är kul för eleverna, fångar deras intresse 

och ökar deras kreativitet. Även Sara har nämnt det under tidigare frågeställningar. Detta 

synsätt har problematiserats i den tidigare forskningen som en alldeles för ytlig motivering 

(Swan & Marshall, 2010). Ur det perspektivet har materialet nämligen inget att göra med 

konkretisering även om det skulle kunna finnas andra didaktiska fördelar med det. Många 

material verkar också ha som huvudsyfte att kontextualisera, dvs. sätta i relation till något, 

snarare än att konkretisera t.ex. Elins förslag på material som eleverna ofta möter i vardagen, 

som tärningar, klockor och timglas.  
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En direkt koppling till konkretisering blir det dock när både Sara och Inga motiverar 

användandet av mycket laborativt material i årskurs 1 med behovet av konkretisering av stora, 

grundläggande matematiska begrepp. De menar alltså att det laborativa materialet mer eller 

mindre är en förutsättning för konkretisering i dessa låga årskurser. Enligt Piaget (Piaget, 

1972) bör all matematik börja i lek och undersökande verksamhet ses som språkutvecklande 

(Jorup, 1979). För förstaklassare som ännu inte blivit helt vana vid skolan och som behöver 

lära sig ett helt nytt matematiskt språk kan mycket laborativa övningar vara till hjälp, precis 

som Sara och Inga menar.  

Inga motiverar också användningen av laborativt material vid problemlösningar där materialet 

får en direkt konkretiserande effekt i och med att eleverna kan laborera med och organisera 

sina tankar och testa sig fram. Förutsatt att materialet är lämpligt för det begrepp eller innehåll 

man vill att eleverna ska lära sig så får de också ofta direktrespons om de missförstått något. 

Konkretisering via material, där eleverna får testa och undersöka ett begrepp själva, men med 

aktiv vägledning från läraren, passar bättre in i den realt konstruktivistiska teorin om lärande 

(Sellbjer, 2002) än t.ex. konkretiserande via berättelser eller liknelser. Ur det perspektivet kan 

laborativt material ses som ett lämpligt konkretiseringsverktyg. Sara markerar dock att det är 

viktigt att som lärare vara flexibel och inte fastna i ett arbetssätt. Ett material kan vara jättebra 

för att konkretisera ett visst innehåll men passa sämre för annat. Utan den medvetenheten så 

finns risken att man går för snabbt från kvalitativ till kvantitativ undervisning, vilket Piaget 

(Piaget, 1972) varnar för, i och med att syftet med materialet går förlorat och eleverna blir 

kvar med en massa övningar som inte genererar i några nya matematiska kunskaper. 

Saras lektion med tallinjen är ett exempel när det laborativa materialet och konkretiseringen 

går hand i hand. På detta sätt liknas multiplikation med förlängd addition och blir starten för 

en assimilationsprocess (Piaget, 2013) som bygger på elevernas tidigare kunskaper om 

addition. Under tidigare frågeställningar har det diskuterats att förutsatt att multiplikation 

enbart lärs ut som förlängd addition kan det vålla problem när begreppet ska ackommoderas 

(Piaget, 2013) eftersom multiplikation också kan ses som proportionalitet. Ännu mer 

konkretisering blir då nödvändigt men huruvida det blir så i det här fallet går inte att säga 

eftersom studien inte sträcker sig över en tillräckligt lång tidsperiod. Just den här övningen 

illustrerar vad som händer med talen när man multiplicerar dem (man hoppar x-antal steg 

framåt på tallinjen) och eleverna får möjlighet att upptäcka detta själva, snarare än att bara 

lära sig en multiplikationstabell utantill. De får dessutom tillfälle att samtala om det och 

varför det blir så och vad som t.ex. händer om man skulle ta femmans tabell och hoppa i steg 



  

29 
 

om fem istället. Detta är denna form av undersökande verksamhet som leder till samtal om 

ämnet som Piaget (Jorup, 1979) rekommenderar för att eleverna ska kunna abstrahera 

begreppen.  

Elins lektion om längdbegreppet är en undersökande verksamhet där barnen får vara med och 

mäta sin egen och kompisarnas längd. Begreppet blir kontextualiserat, konkretiserat och 

kopplat till deras vardag. De får också tillfälle att prata om innehållet vilket gör att övningen 

täcker in mycket av det som den reala konstruktivismen (Sellbjer, 2002) och Piaget (Jorup, 

1979) menar är viktigt för lärande. Huruvida det är konkretisering med hjälp av laborativt 

material går dock att diskutera i och med att det enda material som används är ett mätverktyg 

som på sätt och vis inte är just mer än ett mätverktyg.  

Det finns alltså många sätt att konkretisera matematik på och det laborativa materialet roll ser 

olika ut. Ibland används det för att det är roligt och motiverande, ibland för att konkretisera 

elevernas tankar vid t.ex. problemlösning och ibland för att synliggöra vissa begrepp. Man 

kan konkretisera utan laborativt material också vilket lärarna är medvetna om. De är också 

medvetna om att valet av material påverkar huruvida det matematiska innehållet blir 

konkretiserat på ett bra sätt eller inte.   

Klart står det i alla fall att det är en skillnad mellan det matematiska innehållet och den 

verksamhet som det laborativa materialet innebär. Dessa två måste förenas mer för att 

arbetssättet ska nå sin fulla potential som konkretiseringsverktyg.   

7. Slutdiskussion  
Nedan följer en sammanfattning av studieresultaten och olika slutsatser dras utifrån 

resultatens förhållande till studiens syfte och frågeställningar samt den tidigare forskning som 

gjorts inom ämnesområdet. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning och studiens 

användbarhet gentemot denna diskuteras. 

Förhoppningen med studien var att höja lärarnas röster i debatten om laborativt material som 

konkretiseringsverktyg. När de gäller den första frågeställningen om vad lärarna ansåg om 

laborativt material som arbetssätt så visades en generellt positiv uppfattning hos 

informanterna. Dock visade resultaten att definitionen av vad ett laborativt material är inte 

alltid är given. I vissa fall sågs det mer som ett hjälpmedel, något att samlas kring och samtala 

om än som ett aktiverande konkretiseringsverktyg. Men lektionerna var inte mindre givande 

för det vilket belyste en paradox inom realkonstruktivismen (Sellbjer, 2002) som innebär att 

laborerande och undersökande verksamhet kan vara mycket bra ur ett socialkonstruktivistiskt 
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perspektiv men mindre bra ur ett didaktiskt perspektiv. De problem lärarna nämnde med 

arbetssätten var bl.a. att vissa elever leker med materialet på fel sätt och att det kan vara svårt 

med en fritt undersökande undervisning med så små barn. Allt detta är didaktiska problem 

som sker i den faktiska verksamheten. Om lärarna fick möjlighet att kommunicera dessa 

problem till de som forskar om laborativt material skulle de kanske, genom gemensamt 

samarbete, kunna komma tillrätta med dem. Detta är ett exempel som bekräftar att bättre 

kommunikation krävs mellan forskning och verksamheter och att lärare bör få vara delaktiga i 

den vetenskapliga problematiseringen av arbetssättet, vilket även nämndes i 

bakgrundspresentationen till studien.  

Lärarnas främsta syfte med arbetssättet är att konkretisera de stora, grundläggande 

matematiska begreppen så att eleverna så småningom lär sig abstrahera dem. Alla övningar 

som utgjorde en introduktion av ett begrepp innehöll någon form av lek. Lek är en av de saker 

som kan sätta igång assimilationsprocesser (Piaget, 2013) men kritiken från tidigare forskning 

har varit att övningarna blir allt för aktivitetsinriktade med för lite fokus på det matematiska 

innehållet (Skolverket, 2011b). Lärarna verkar dock vara medvetna om denna problematik, 

kanske för att två av dem är en del av matematiklyftet som talar mycket om dessa frågor 

(Skolverket, 2011b).  

Förutom det konkretiserande syftet med arbetssätten så menar lärarna också att det ofta 

synliggör elevernas tankegångar i och med att de får något att samlas kring och tala om. Detta 

underlättar den formativa bedömningen. Inga lät också sina elever använda fysiskt material 

när de skulle göra en självutvärdering. Materialen verkar alltså ha fler användningsområden i 

lärarnas ögon än bara som konkretiseringsverktyg. Inget är egentligen bättre än det andra 

eftersom de syftar till olika saker. Om materialet är till för elevernas 

konkretiseringsmöjligheter eller för att underlätta lärarnas egna formativa bedömning 

påverkar hur man lägger upp lektionen och var man lägger fokus och därför är det ändå 

viktigt att ha ett tydligt syfte när man använder det laborativa materialet.  

När det gäller vad begreppet konkretisering innebär och det laborativa materialets roll i det så 

varierar svaren från lärarna. Det kan t.ex. handla om att tillfälligt ta bort siffror eller andra 

abstrakta symboler och ersätta dem med fysiska material som eleverna kan interagera med. I 

de fallen kan de laborativa materialen spela en viktig roll i undervisningen liksom under 

problemlösning där materialet hjälper eleverna att konkretisera och ordna sina egna 

tankegångar.   
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Det finns andra sätt att konkretisera också t.ex. genom berättelser eller genom att 

kontextualisera. Oavsett konkretiseringsmetod så finns det en sak som ständigt återkommer 

och det är syftet med undervisningen. Man bör utgå från syftet vid val av 

konkretiseringsmetod samt för att undvika att fel saker assimileras hos eleverna. Vissa 

material kan passa för konkretisering av ett visst begrepp men vara helt missvisande vid ett 

annat så även vid val av material är syftet med undervisningen essentiellt och något som 

lärarna ständigt återkommer till som sagt.  

Detta tyder på en medvetenhet hos lärarna om vad konkretisering innebär och hur man kan 

använda laborativt material i konkretiseringsarbetet. De har en ifrågasättande inställning till 

olika konkretiseringsmetoder men de verkar inte ifrågasätta konkretiseringen i sig. Få länder 

konkretiserar matematiken så mycket som i Sverige och ännu färre gör det i så hög 

utsträckning med hjälp av laborativt material (OECD, 2014). Man kan fråga sig om det då 

verkligen är lösningen på de sjunkande resultaten i matematik.  

Syftet och målet med den här studien var att ta reda på lärares syn på laborativt material som 

ett konkretiseringsverktyg och ge exempel på hur man som lärare kan förhålla sig till 

laborativt material som arbetssätt samt att lyfta fram kunskaper inom området konkretisering 

och laborativt material som kan vara gynnsamt för elevernas lärande. Detta har gjorts och 

resultatet går att finna i texten ovan. Som nämndes i inledningen gjordes detta för att höja 

lärarnas röster och på så sätt bredda debatten, både den offentliga och forskningsbaserade. Det 

som har kommit fram är att lärarna besitter en väldig didaktisk kompetens och att de problem 

som de beskriver är sådana som i stort sett enbart lärare möter i sin vardag och som inte 

kommer fram i andras forskning. Det finns alltså en poäng med att ytterliga förbättra 

kommunikationen mellan forskare och de som arbetar i verksamheten. En annan problematik 

som kom fram i studien var den paradox som finns inom den reala konstruktivismen och som 

får direkta didaktiska biverkningar när kombinationen av socialkonstruktivism och traditionell 

undervisning med fokus på innehåll resulterar i gemensamma undersökande övningar som 

rent didaktiskt är otillräckliga.  

7.1 Vidare forskning 
Som nämndes så är denna studie ett bevis på att ytterligare praktiknära forskning behövs som 

inte enbart handlar om att forskare är ute i verksamheten utan där lärarna också får vara med 

och påverka frågeställningar och problematiseringar. Detta gäller givetvis alla ämnesområden 

i skolan men även konkretisering och bruket av laborativt material i undervisningen kan 

behöva problematiseras ytterligare. De sjunkande resultaten i PISA-undersökningarna 
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kvarstår och mer forskning behövs för att ta reda på vad man kan göra åt det. Kanske är den 

konkretiserande vägen med hjälp a laborativt material inte rätt väg att gå trots allt. Länder 

som inte konkretiserar lika mycket som Sverige eller i lika hög grad använder laborativt 

material i sin undervisning får ju bevisligen ändå högre resultat i undersökningarna (OECD, 

2014).  
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