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Abstract 

Title: Four teacher’s perceptions of manipulatives and working methods with the material in 

mathematical teaching. 

Author: Ebru Karaca 

Supervisor: Natalia Karlsson 

A concern for the Swedish students’ knowledge of mathematics, especially in algebra, is 

formulated in the PISA –rapport (Skolverket, 2012). From this conclusion, an interest was 

formed to investigate how practicing teachers in Sweden use manipulatives to support 

students in developing a better understanding of algebra. 

An interview-based study is presented in this degree project. This study focus on four 

Swedish teacher’s perspectives on using manipulatives when working with the equality sign 

in algebra. The purpose of this study is through interviews highlight these teachers' 

perceptions of manipulatives and ways of working with the material. The result of this study 

presents a generally positive view on using manipulatives in teaching mathematics, especially 

working with the equality sign in algebra. The result also presents how the teachers address 

the importance of developing an understanding of the equality sign. 

The teacher’s answers and perspectives on using manipulatives is also confirmed by research 

and literature. Finally this study marks the significant role of the teacher when students learn 

and develop an understanding for mathematics.  

 

This degree project is analyzed by following questions:  

- What experience and skills do teachers have with the use of manipulatives when it comes to 

working with the concepts of the equal sign in algebra? 

- In which way does the teachers believe that working with manipulatives facilitates an 

understanding of the equal sign? 

- What importance do teachers lay on manipulatives regarding the significance of the equal 

sign? 

Keywords: Manipulatives, teaching, equality sign, algebra, subject didactics 

Nyckelord: Laborativt material, undervisning, likhetstecknet, algebra, ämnesdidaktik 
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1. Inledning 
Inom forskning i matematik, läggs vikt vid hur det matematiska innehållet presenteras för 

eleverna där matematiska begrepp som algebra, likhetstecknets betydelse, laborativt material 

samt laborativt arbetssätt bör förklaras med en tydlighet för eleverna. Det framhålls bland 

annat att eleverna gynnas av att använda laborativt material i den tidiga introduktionen av 

algebra (åk f-3), då kunskapen om likhetstecknets betydelse är grunden för förståelsen till den 

mer komplexa algebran som eleverna senare kommer att stöta på i den mer avancerade 

matematiken. I PISA-rapporten (2012) framhålls det att svenska elever ”presterat sämre” och 

detta främst inom de naturvetenskapliga ämnena och matematiken men även inom 

läsförståelse. Utifrån de två senaste TIMMS-undersökningarna i matematikämnet betonas det 

att de svenska eleverna visat på en försämring av sina matematikkunskaper. Rapporten visar 

bland annat på en kraftig försämring av elevernas kunskaper i algebra (Skolverket 2012, s.6, 

12). Utifrån PISA-rapportens resultat gällande algebra, har jag intresserat mig för vad som 

bör göras för att förbättra dessa resultat. Ett steg i detta som jag har funnit är rapporten Lusten 

att lära – med fokus på matematik (2003). I rapporten ges förslag på hur utbildningen i 

matematik kan förbättras genom en rad olika förändringar av undervisningen (Skolverket 

2003, s.55-56). Rapporten nämner bland annat att matematikundervisningen kan förbättras 

genom: 

- Mer varierande undervisning, större flexibilitet och högre grad av anpassning till olika 

elevers/elevgruppers verkliga förkunskaper, förförståelse, intresse och studieinriktning. Det gäller såväl 

innehåll, arbetssätt, läromedel som annat arbetsmaterial. De nationella målen är gemensamma för alla 

elever men kan nås på olika sätt. 

- Ett relevant och begripligt innehåll med uppgifter som utmanar. Arbete med både läroböcker och 

diskussioner hämtade från vardagliga situationer. Fler inslag av praktiska tillämpningar och konkreta 

upplevelser av den abstrakta matematiken. 

- Varierat arbetssätt med inslag av laborativa metoder både individuellt och i olika gruppkonstellationer. 

(Skolverket 2003, s.55-56) 

 

Utifrån detta tolkar jag att man efterlyser en betoning på användningen av laborativt material 

och laborativt arbetssätt inom skolans undervisning i matematik. Detta är även något som 

forskning, litteratur och rapporter stödjer och framhåller som positivt för elevernas 

kunskapsutveckling. Det laborativa materialet och den laborativa undervisningens förmåga 

att intressera elever och stödja dem i sin kunskapsutveckling inom matematematikämnet är 

något som nästan all litteratur och forskning betonar i denna uppsats. Dock anser jag mig inte 
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ha funnit i varken litteratur eller forskning en tydlig och mångsidig beskrivning av hur lärare i 

praktiken använder sig av laborativt material och laborativt undervisningssätt för att 

konkretisera matematiken för eleverna. I rapporterna från PISA och TIMMS påvisas det 

bland annat att elever inte når upp till kunskapsmålen i matematik och att de inte har 

utvecklat en förståelse för de matematiska begreppen, ett exempel på detta är likhetstecknets 

betydelse. Därför vill jag med denna uppsats undersöka hur verksamma lärare beskriver sin 

användning av laborativt material och laborativt arbetssätt inom matematikundervisning med 

fokus på algebra.  

 

 

1.2 Bakgrund  
All undervisning som verksamma lärare ska utgå ifrån måste präglas av Lgr11 där det tydligt 

framhålls vad som förväntas av lärarnas undervisning samt vilka förmågor eleverna ska 

utveckla. I Lgr11 framhålls det bland annat att:  

"Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 

om matematik och matematikens användning i vardagen inom olika 

ämnesområden… Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för 

att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och 

formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer" (Skolverket 2011a, 

s.62). 

Utifrån ovanstående syfte tolkar jag det som att användningen av laborativt material som 

verktyg i undervisningen kan underlätta och stödja elevernas matematiska utveckling i bland 

annat arbetet med likhetstecknets betydelse inom algebran. Jag anser att lärare, med hjälp av 

laborativt material, kan uppnå målen i matematik och synliggöra matematiska begrepp och 

egenskaper på ett förenklat sätt för eleverna.  

Trygg & Rydstedt (2010) framhåller att läraren är avgörande för hur laborativt material kan 

bidra till elevernas lärande. De betonar att lärarens användning av olika metoder kan gynna 

elevers lärande vid laborativ matematikundervisning som kan resultera i en ökad förståelse 

hos eleverna, beroende på vilken kompetens läraren har (Trygg & Rydstedt 2010, s.44). 

Karlsson och Kilborn (2015) lyfter Elisabeth Rydstedts och Lena Tryggs resonemang kring 

laborativt arbetssätt och betonar att det laborativa arbetet fungerar som en länk mellan det 

konkreta och det abstrakta men att det inte sker automatiskt. För att upptäcka matematiken 
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behöver eleverna både stöd och utmaningar för att utveckla nya förmågor som kan användas i 

olika situationer. Vidare menar Karlsson och Kilborn att det är väsentligt att läraren har ”… 

så goda didaktiska kunskaper att det som ska konkretiseras verkligen kan abstraheras och 

generaliseras. För den som saknar matematikdidaktiska insikter blir det annars aktiviteten i 

sig som blir det primära, inte avsikten med aktiviteten” (Karlsson & Kilborn 2015, s.123).  

Efter TIMMS-rapporten (2007) samt den nationella utvärderingen av grundskolan (NU 03), 

bestämde regeringen sig för att satsa på ett treårigt skolutvecklingsprojekt, det vill säga 

Matematiksatsningen. I denna satsning fick fristående skolor ett utvecklingsbidrag vars syfte 

och mål var att förbättra samt förändra den matematiska undervisningen i svensk grundskola. 

Utvärderingen lyfter fram olika faktorer som påverkar arbetet med laborativt material i 

matematikundervisningen. Fokusområden i utvärderingen var att studera hur verksamma 

lärare använder sig av befintligt material i undervisningen och om eleverna har tillhandahållit 

de matematiska förmågorna som innefattar läroplanens mål och syften där 

”... eleverna ska kunna uttrycka, utveckla eller öva sina förmågor”(Skolverket 2011b, s.12). 

Dock visade det sig att skolorna la mer fokus på aktiviteten snarare än vad det var för 

matematiskt innehåll eleverna skulle förstå och lära sig (Skolverket 2011b, s.8).  

Enligt Skolverkets utvärdering (2011b) är syftet med det laborativa arbetssättet att 

återupptäcka samt utveckla matematiska förmågor, det vill säga att använda matematiska 

uttrycksformer. Målet är att eleverna ska tillhandahålla en mer utvecklad förståelse och 

kunskap för matematikens olika aspekter (Skolverket 2011b, s12). I de centrala innehållen 

som tas upp i Lgr 11 är målet att eleverna ska reflektera, kommunicera samt se samband. Det 

är något eleverna inte kan om de inte känner till generella strategier för att analysera begrepp 

och samband (Skolverket 2011b, s.12). 
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1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra lärares uppfattningar om laborativt material 

samt hur dessa lärare framhåller att de arbetar med laborativt material i praktiken, särskilt i 

undervisningen om likhetstecknets betydelse. 

 

 Vilka erfarenheter och kunskaper har lärarna när det gäller användandet av laborativt 

material och arbetssätt i deras arbete med likhetstecknets betydelse inom algebra?  

 

 På vilket sätt anser lärarna att arbetet med laborativt material underlättar elevernas 

matematiska förståelse? 

 

 Vilken vikt lägger lärarna vid laborativt material när det gäller likhetstecknets 

betydelse? 

 

 

 

2. Teoretiska utgångspunkter och begreppsdefinitioner  
De teoretiska utgångspunkterna för denna studie utgörs av John Deweys resonemang om den 

aktiva undervisningen samt hans resonemang om sambandet mellan erfarenheter och lärande. 

Nedan presenteras kort dessa två resonemang. 

 

2.1 Aktiv undervisning, erfarenhet och lärande  
John Dewey (1997) framhåller att det har klargjorts att det finns ett grundläggande värde i att 

låta elever bland annat få möjligheter till att utforska och hantera olika arbetsmaterial i 

undervisningen. Detta då övningar med till exempel matematiska innehåll utifrån dessa 

aspekter kan leda till engagemang hos eleverna. Dewey menar vidare att erfarenheter har 

visat att kunskapsinhämtningen går lättare för eleverna när de ges möjligheter till att aktivt 

delta och låta sina kroppsliga impulser få komma till uttryck. Dewey betonar att utan dessa 

inslag av aktiva processer i undervisningen går det inte att skapa förutsättningar för ett 

effektivt lärande (Dewey 1997, s.241-242).  

Dewey (1997) framhåller dock att ”görandet” inte får separeras från tänkandet. Det Dewey 

menar med detta är att om ”görandet” separeras från tänkandet så utvecklas ingen förståelse 
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för hur färdigheten ska användas. Dewey betonar vidare att ett sådant lärande, där tänkandet 

förbises och förståelse inte utvecklas, resulterar i att den utgör en tung börda för individen 

(1997, s.197). Dewey menar att den enda undervisningen som gynnar kunskap och lärande är 

undervisning där lärande ”består i koncentration på de betingelser som utmanar, gynnar och 

undersöker tänkandet” (Dewey 1997, s.197). 

Deweys resonemang är relevanta för min studie eftersom användningen av laborativt material 

som ett verktyg/arbetssätt i aktiv undervisning ger eleverna möjligheter till att utforska 

genom laborativt material. Detta utvecklar i sin tur olika matematiska förmågor som kan 

bidrar till ett lustfyllt lärande och engagemang hos eleverna. För effektivt lärande, som 

Dewey framhåller, är det viktigt att använda sig utav elevers tidigare erfarenheter för att 

underlätta förståelsen för den abstrakta matematiken.  

John Dewey (1997) lyfter även hur vi lär oss genom våra erfarenheter. Dewey menar att när 

vi aktivt prövar på eller gör något så skapar vi, under processen av aktiviteten, erfarenheter 

för oss själva. Dessa erfarenheter av handlingsprocesser är det som får oss att reflektera som i 

sin tur gör så att vi lär oss genom handlingarna och ger de betydelse och mening (Dewey 

1997, s.183). Dewey framhåller att lärande, utifrån erfarenheter innebär ”… kopplingar 

framåt och bakåt mellan det som vi gör och det som vi till följd lider av eller gläds åt” 

(Dewey 1997, s.184). Det är därmed den aktiva processen som leder oss till att upptäcka 

kunskaper och erfarenheter, vilket leder oss till att se samband som den aktuella 

ämneskunskapen syftar till. (Dewey 1997, s.184). 

 

2.2 Begreppsdefinitioner  

I denna del av studien kommer centrala begrepp att presenteras. De centrala begreppen som 

kommer att behandlas i studien lyfter fram generella aspekter i matematikundervisningen. Jag 

anser att de begrepp som lyfts fram nedan är centrala för denna studie. Dessa är: lärarens roll 

i matematikundervisningen, laborativt material, laborativt arbetssätt, konkretisering, algebra 

och likhetstecknet. 

2.2.1 Lärarens roll i matematikundervisningen  

Erkki Pehkonen (2001) betonar lärare och elevers uppfattningar som en dold faktor i 

matematikundervisningen och att det sätt som en lärare undervisar på påverkar elevernas 

uppfattning av matematiken. Pehkonen framhåller att lärarens undervisningssätt utformar en 
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referensram som påverkar elevernas matematiska prestationer (Pehkonen 2001, s.240). 

Pehkonen utvecklar vidare detta genom att betona hur lärare, genom sina uppfattningar om 

matematiken, styr elevernas inlärning. Pehkonen exemplifierar detta genom att framhålla att 

”... om läraren exempelvis uppfattar matematiken som ett räknesystem, kommer eleverna att 

räkna mycket på sina lektioner” (Pehkonen 2001, s.234). Ingvill Holden (2001) lyfter fram att 

den inställning läraren har till sitt ämne, eleverna och sin egen lärarroll påverkar hur eleverna 

bygger upp en inre motivation för ämnet. Detta framhålls som lika viktigt som arbetssätt, 

arbetsmaterial och arbetsuppgifter (Holden 2001, s.160). Holden framhåller vidare att det är 

viktigt att lärare är medvetna om vilka mål de har när det gäller elevernas syn på matematiken 

(Holden 2001, s.179).  

Utifrån dessa förklaringar framkommer det att läraren utgör en central roll för 

undervisningen. Viktiga faktorer för innehållsrik undervisning är bland annat de arbetssätt 

som läraren väljer att lyfta fram i sin undervisning samt hur dessa arbetssätt gynnar elevernas 

förståelse för ämnet. Dessa aspekter är därmed relevanta för min studie där de analyseras.  

 

2.2.2 Laborativt material 

Elisabeth Rystedt och Lena Trygg (2013) framhåller att begreppet laborativt material inte har 

en entydig definition. Dock brukar ett vanligt sätt vara att dela upp laborativt material i två 

huvudgrupper, det vill säga vardagliga föremål och pedagogiskt material. Vardagliga föremål 

framhålls som ”… verktyg eller föremål i vardagen, arbetslivet och naturen” (Rydstedt & 

Trygg 2013, s.19). Pedagogiska material är material som är ”… speciellt tillverkade – 

kommersiellt eller av lärare och elever – för matematikundervisningen” (Rydstedt & Trygg 

2013, s.19).  

Begreppet laborativt material kan därmed innebära två olika representationer. Antingen av 

vardagliga föremål eller av pedagogiskt material som konstrueras utifrån ett visst matematiskt 

syfte. 

 

2.2.3 Laborativt arbetssätt 

Alistair McIntosh (2008) lyfter fram att majoriteten av eleverna inte lär sig genom att lyssna 

till förklaringar och regler.” De lär sig bäst genom arbete med utmaningar och problem med 

konkret material, genom att prata med varandra och läraren om vad de gör och genom att 

förklara hur de tänker”(McIntosh 2008, s.3).   
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Per Berggren och Maria Lindroth (2011) betonar att ett laborativt arbetssätt inom 

matematiken är som ett diagnostiskt arbetssätt där lärare får stöd i att bedöma elevers 

kunskaper och strategier. Berggren och Lindroth framhåller, likt McIntosh, även att ett 

laborativt arbetssätt utgör ett stöd för elevers kunskapsinhämtning genom att i matematiken 

inkludera laboration, kommunikation, diskussion och reflektion (Berggren & Lindroth 2011, 

s.112, 115). Berggren och Lindroth menar vidare att ett laborativt arbetssätt innebär ett 

elevaktivt arbetssätt där elever arbetar tillsammans och mot varandra. Det lyfts även som ett 

arbetssätt som kan ge eleverna utmaningar på deras egen nivå (Berggren & Lindroth 2011, 

s.97). Gudrun Malmer (2002) delar ett liknande resonemang genom att framhålla hur ett 

laborativt arbetssätt med möjlighet till ”plockande” av konkret material, frigör tänkandet. 

Malmer betonar vidare hur ett laborativt arbetssätt kan skapa möjligheter för eleverna att se 

samband som de i vanliga fall inte skulle kunna se och att de därmed ges chansen till att 

förstå matematiken och få en ”aha-upplevelse” (Malmer 2002, s.27). Malmer framhåller att 

för att elever ska kunna förstå abstrakta begrepp, måste de ges möjligheter till att arbeta aktivt 

och kreativt i konkreta sammanhang. Detta för att eleverna ska få tillfällen att upptäcka 

matematiska samband och processer som därefter kan kodas till matematiska symboler 

(Malmer 2002, s.29). 

Utifrån dessa aspekter innebär därmed ett laborativt arbetssätt bland annat ett arbetssätt som 

utgörs av att konkretisera den abstrakta matematiken. Det är ett verktyg/arbetssätt som lyfter 

fram den praktiska, aktiva och varierande undervisningen, vilket även Dewey benämner. 

Arbetssättet lyfter fram möjligheter för individen att utveckla sin matematiska förståelse 

utifrån sin egen nivå och sedan utvecklar vidare nya behärskade förmågor genom variation 

och utmaningar. 

  

2.2.4 Konkretisering  

Natalia Karlsson och Wiggo Kilborn (2015) hävdar att laborativt material som ett verktyg 

betraktas som något konkret som ”du kan ta på”, vilket skapar ett intryck om att själva 

materialet i sig ska leda till en konkretisering. Karlsson och Kilborn menar att en stor del av 

den konkretisering som sker i matematikundervisningen idag har en tendens att omvandlas 

till en enskild aktivitet, det vill säga en manipulation av materialets egentliga funktion. Fokus 

läggs mer på själva materialet snarare än syfte och innehåll där eleverna med stöd av 

materialet ska kunna abstrahera matematiken (Karlsson & Kilborn 2015, s.7). 
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Natalia Karlsson och Wiggo Kilborn (2015) framhåller att det finns en stor skillnad mellan 

ordet konkret som ett substantiv och ordet konkretisering som ett verb. Att ett material är 

konkret, det vill säga något man kan se och känna på, leder automatiskt inte till abstraktion 

(Karlsson & Kilborn 2015, s.125,129). Vidare betonar Karlsson och Kilborn fram forskaren 

Julianna Szendris resonemang om konkretisering och lyfter att: ”The same manipulation can 

be both a useful tool and a harmfull enemy of matemathics learning” (Karlsson & Kilborn 

2015, s.134). Att konkretisera handlar inte om lösningar som ska manipuleras eller att 

eleverna ska sysselsättas. Till detta riskerar eleverna att låsa sig fast vid materialet och inte 

skapa en förståelse för matematiken ur ett mentalt tänkande. Karlsson och Kilborn menar att 

”Materialet blir i så fall ett hinder för generalisering och för fortsatt inlärning.” (Karlsson & 

Kilborn 2015, s.134-135). De lyfter även fram att själva användningen av materialet och dess 

process sällan beskrivs, det vill säga hur, på vilket sätt samt varför materialet används för den 

önskade inlärningen. Karlsson och Kilborn utvecklar detta genom att betona att syftet med 

konkretisering är att skapa förståelse för ett begrepp eller en metod genom att ”… förklara, 

förtydliga och åskådliggöra” (Karlsson & Kilborn 2015, s.139). 

Sammanfattningsvis är det konkretisering, med stöd av laborativt material och arbetssätt med 

syften och mål som står i Lgr11 gällande matematikundervisningen, som skapar 

förutsättningar för att utveckla ett matematiskt tänkande. Detta underlättar bland annat 

elevernas förståelse för matematiken som tidigare har beskrivits i bakgrunden.  

 

2.2.5 Algebra 

Christer Kiselman och Lars Mouwitz (2008) definierar algebra som en inriktning av 

matematiken där man ”… studerar ringar, kroppar och liknade strukturer” (Kiselman & 

Mouwitz 2008, s.11). Begreppet algebra ”… syftar på operationen att flytta en term med 

minustecken från det ena ledet till det andra och ändra till plustecken”(Kiselman & Mouwitz 

2008, s.11). Karlsson och Kilborn (2014) utvecklar vidare denna definition och framhåller att 

algebra egentligen handlar om de strukturer och regler som gäller när man arbetar med 

matematik. Däremot är reglerna för en algebraisk struktur generella och som innebär att de 

kan innehålla naturliga tal såsom reella och komplexa tal. Exempel på sådana regler är den 

associativa lagen ((a+b)+c = a+ (b+c)) och den kommunikativa lagen (a+b = b+a) (Karlsson 

& Kilborn 2014, s.9). 
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Karlsson och Kilborn (2014) framhåller algebra som ett centralt redskap inom matematiken. 

De betonar att man med hjälp av algebra kan ”… såväl upptäcka och bearbeta som uttrycka 

matematiska relationer och mönster” (Karlsson & Kilborn 2014, s.35). De framhåller även att 

algebra ger oss möjligheten till att tränga in djupare i matematiken (Karlsson & Kilborn 

2014, s.35). 

Algebra som begrepp innebär därmed de matematiska regler och strukturer som behandlar 

ringar, kroppar och liknade strukturer. Dessa regler är generella och innebär att de därmed 

kan innehålla naturliga tal likväl som reella och komplexa. Sammanfattningsvis innebär 

algebra att gå in i matematiken på ett djupare plan för att förstå högre stadier i matematiken.  

 

2.2.6 Likhetstecknet 
Gudrun Malmer (2002) betonar att likhetstecknet är en symbol som används för ofta och 

därmed missuppfattas. (Malmer 2002, s.34). Detta är något som även Berggren och Lindroth 

(2004) framhåller, att likhetstecknet är ett exempel på en symbol som många elever endast 

har en ytlig förståelse av. Berggren och Lindroth betonar att elever inte kan tyda tecknet som 

”är lika med” utan tyder det som ”blir”, vilket medför stora problem inom matematiken. 

Berggren och Lindroth lyfter även fram att en förståelse av likhetstecknets betydelse som ”är 

lika med” eller ”är lika mycket som” är nödvändigt för att exempelvis förstå ekvationer 

(Berggren & Lindroth 2004, s.43-44). Även Max Stephens (2004) framhåller ett liknande 

resonemang och lyfter att en viktig faktor i matematikundervisningen är att visa hur 

likhetstecknet står för en relation mellan två likvärdiga uttryck (Stephens 2004, s.99). 

Christer Kiselman och Lars Mouwitz (2008) definierar likhetstecknet som ett tecken som 

”… används för att ange att två uttryck betecknar samma sak, eventuellt efter en uträkning” 

(Mouwitz & Kiselman 2008, s.16).  

Utifrån dessa förklaringar om likhetstecknet och dess betydelse finner man att det är 

väsentligt att ge eleverna rätt förutsättningar för att kunna utveckla en god förståelse för 

likhetstecknet. Denna förståelse kan bland annat vara grunden för att utveckla en förståelse 

för algebra. Användningen av laborativt material, i arbetet med förståelsen för likhetstecknets 

betydelse, kan därmed stödja elevers lärande. Därmed finner jag detta relevant för min studie 

där jag bland annat vill lyfta fram hur lärare förhåller sig till arbetet med likhetstecknets 

betydelse och speciellt inom algebra. 

 



12 

 

3. Tidigare forskning  
I denna del av studien kommer relevant forskning att presenteras. Forskningen innehåller en 

doktorsavhandling, en undersökning, två artiklar samt en studie av systematiska 

litteratursökningar/metaanalys. Jag kommer nedan att redovisa dessa mer övergripande för att 

ge en överblick över vad tidigare forskningen har undersökt inom mitt område. Eftersom att 

min studie lyfter lärarens uppfattningar om laborativt material och arbetssätt i bland annat 

algebraundervisningen och undervisningen om likhetstecknet så har jag valt forskning som är 

relaterat för mitt valda ämne. Detta för att ge ett mer nyanserat perspektiv om forskning inom 

matematik.  

 

Salma Tahirs (2012) syfte med sin doktorsavhandling The effect of a multifaceted variable 

approach on the learning and teaching of algebra in the junior secondary school var att 

jämföra MVA (multifaceted variable approach) med det traditionella undervisningssättet. 

Tahirs MVA bygger på idén om att man ska lära sig tre aspekter av variabler (representanter 

av okända värden) för att främja en djupare förståelse för variabler i algebraundervisningen. 

Tahirs MVA är ett tillvägagångssätt som integrerar positiva element inom beräkning av 

variabler i algebraundervisning och dessa är generaliseringsstrategier, strategier för 

funktionell förståelse samt problemlösning. I Tahirs MVA arbetade eleverna matematiskt 

med att formulera algebraiska uttryck genom att visa, motivera och lösa svåra matematiska 

begrepp. Eleverna löste problem baserade på verkliga och ur välbekanta kontexter för att göra 

algebran mer meningsfull och intressant. Tahirs undersökning genomfördes som ett 

långvarigt undervisningsexperiment i en skola under två års tid där fyra klasser i årskurs 7-8 

delades in i två grupper. Den ena gruppen undervisades i algebra med en traditionell metod, 

det vill säga med läromedel så som matematikboken och andra gruppen undervisades i 

algebra med hjälp av Tahirs MVA. Materialet bestod av elevutvärderingar samt två omgångar 

av elevintervjuer. Resultatet av studien bekräftar att de medverkande lärarna i 

undersökningen visar upp en medvetenhet om elevernas missuppfattningar gällande variabler. 

Studien indikerar även att lärarnas sätt att handla samt val av ord under lektionerna kan bidra 

till missuppfattningar hos eleverna. Studien lyfter bland annat bevis på att det i 

nybörjaralgebra är möjligt att minimera elevernas missuppfattningar genom att använda 

MVA som arbetsmetod. Studien lyfter även fram bevis på att användningen av mönster och 

strukturer, funktioner och logiska resonemang samt representationen av relationer är det som 

utvecklar elevernas algebraiska kompetens. 
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I Professor Patricia Moyers (2001) studie Are We Having Fun Yet? How Teachers Use 

Manipulatives To Teach Mathematics var deltagarna matematiklärare som frivilligt deltog i 

en undersökning. Matematiklärarna var inskrivna i en matematikinstitution där de fick 

undervisning (2 veckors sommarkurs) i hur man använder laborativt material så som 

mätningsinstrument, miniräknare och datorer gällande undervisning i matematik. Deltagarna i 

studien var 10 lärare som alla representerade olika undervisningserfarenheter som fick varsin 

uppsättning med laborativt material. De laborativa materialen användes som verktyg under 

bland annat Moyers 40 klassrumsobservationer. Resultatet visade att sommarkursen var 

användbar i den meningen att lärarna hade mer användning av laborativt material i 

undervisningen i förhållande till lärare i allmänhet. Dock misslyckades sommarkursen som 

verktyg för lärarna att engagera eleverna till att skapa en uppfattning och förståelse av 

matematiken. Användningen av de laborativa materialen hade mer fokus på att förstärka 

elevers tidigare erfarenheter med hjälp av innehåll och aktiviteter som ansågs var ”roliga”, 

enligt de deltagande lärarna.   

 

I artikeln Does Understanding the Equal Sign Matter? Evidence from Solving Equations 

skriven av Eric Knuth, Ana Stephens, Nicole McNiel och Martha Alibali (2006) ligger fokus 

på grundskoleelevers förståelse av likhetstecknet i relation till de tillvägagångssätt som 

eleverna använder för att lösa algebraiska ekvationer. I studien medverkade 177 grundskolor 

(47 årskurs 6:or, 72 årskurs 7:or och 58 årskurs 8:or). Materialet samlades in genom elevers 

skriftliga utvärderingar av deras förståelse för algebra. Eleverna löste ekvationer som krävde 

att de använda sig av lösningar som var generella för årskurs ett. I resultatet framgår det att 

relativt få grundskoleelever har en djupare förståelse för en relationell förståelse av 

likhetstecknet. Resultatet visar även på att ändringen av synen på likhetstecknets betydelse 

kan bidra till bättre prestationer hos eleverna inom algebra. Studien påvisar att de elever som 

förstår likhetstecknet, som en relationell symbol av ekvivalensen, är mer framgångsrika att 

lösa algebraiska ekvationer än sina jämnåriga som inte delar samma uppfattning av 

likhetstecknets betydelse.  
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I artikeln Problem Contexts for Thinking about Equality lyfter professorerna Angela Barlow 

och Shannon Harmon (2012) att syftet med deras undersökning var att eleverna skulle dela 

med sig av svåra matematiska ord och uttryck som eventuellt kan bidra till problem i 

elevernas tänkande kring likhet och likhetstecknets betydelse. Barlow och Harmon hade svårt 

att finna kontextuella problem i undervisningen av problemlösning i syfte att utveckla en 

förståelse för innebörden av likhetstecknets betydelse. Barlow och Harmon designade 

undervisning som var speciellt framtagen för att engagera elever att tänka utifrån likhet. När 

undervisningen genomfördes i klassrummet gavs eleverna möjligheter till att representera och 

lösa problemen med hjälp av bilder och laborativt material. Barlow och Harmons resultat i 

arbetet med eleverna demonstrerade att matematiska ord och uttryck gjorde det möjligt för 

eleverna att sammankoppla idén om ”balans” gällande likhet på ett meningsfullt sätt.  

 

I studien A Meta-Analysis of the Efficacy of Teaching Mathematics With Concret 

Manipulatives genomförde Kira Carbennau, Marley Scott och James Seligs (2013) en 

systematisk litteratursökning för att undersöka användningen av laborativt material under 

matematikundervisning. Denna sökning innefattade 55 studier som jämförde undervisning 

med laborativt material som en kontrollgrupp där matematikundervisning försågs med bara 

abstrakta matematiska symboler. Urvalet av informanter för denna studie var elever från 

förskola upp till högskolenivå. Av resultatet från den systematiska undersökningen kunde 

man identifiera små till måttliga effekter gällande problemlösning, överföring och motivering 

av användande av laborativt material i arbetet med abstrakta matematiska symboler. 

Resultaten från denna metaanalys fokuserade i stort sätt på laborativt material baserat på 

litteratur. Resultaten visar att användning av laborativt material i matematikundervisningen 

ger en liten till medelstor effekt på elevernas lärande jämfört med undervisning med enbart 

talad instruktion av abstrakta symboler utan laborativt material som hjälpmedel. Dessutom 

visade resultaten att denna effekt är beroende av olika arbetssätt i undervisningen. 

Användningen av olika arbetssätt antingen förhindrar eller ökar elevernas förståelse i 

matematikundervisningen. Laborativt material ensamt i undervisningen kan inte bidra till en 

ökad förståelse hos eleverna, utan det krävs en noggrann didaktisk planering av 

undervisningen. 
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4. Metod och material 
I denna del av studien kommer jag att redovisa vilken metod jag har valt att utgå ifrån i 

insamlandet av det empiriska materialet. Jag kommer även att redovisa urval av informanter, 

genomförande av intervju och material, bearbetning av material samt att jag har grundat mitt 

val av metod och material utifrån de etiska principerna.  

4.1 Beskrivning av metod för insamling av empiriskt material 
Denna studie utgår ifrån en kvalitativ metod, vilket i mitt fall var intervju. Kvalitativa studier 

som metod innebär att man försöker lyfta fram och få en uppfattning om informantens 

synpunkter, upplevelser och erfarenheter. Fokus ligger på det upplevda och att få insikt om 

fenomen som berör individen och situationer utifrån dess sociala verklighet (Dalen 2008, 

s.11).  

En kvalitativ intervju har därmed valts som metod för denna studie eftersom detta kan bidra 

till att lyfta lärares personliga åsikter, erfarenheter och upplevelser. Detta var av relevans för 

min studie. Den intervju som denna studie utgår ifrån är semistrukturerad. Enligt Monica 

Dalen (2008) innebär en semistrukturerad intervju eller delvis strukturerad intervju att 

samtalsprocessen i intervjun är inriktad på bestämda teman och frågor som valts ut i förväg 

men som kan utvecklas beroende på informanternas svar (Dalen 2008, s.31). Till mina 

intervjuer använde jag mig av en intervjuguide. En intervjuguide tar upp centrala frågor och 

teman som tillsammans täcker de viktigaste områdena för undersökningen och därmed är 

något som krävs när man arbetar utifrån en semistrukturerad intervju (Dalen 2008, s.31).  

Alla informanter fick svara på samma intervjufrågor och vid genomförandet av intervjuerna 

spelades intervjuerna in. Detta eftersom jag som intervjuare skulle kunna fokusera så mycket 

som möjligt på informantens svar samt visa engagemang och förståelse för det som 

informanterna berättade. Intervjuerna spelades in för att jag skulle ha möjlighet till att gå 

tillbaka till intervjuerna utan att behöva kontakta informanterna för komplettering av svar 

senare i bearbetningen av mitt material. 

4.2 Urval av Informanter 

De semistrukturerade intervjuerna hade ett urval av informanter som valts ut efter kriterier 

som enligt mig utgjordes av följande kriterier: 

1. De är verksamma inom läraryrket 

2. De arbetar eller har arbetat i grundskolans tidigare år, (åk 1-3) 
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3. De är från två olika skolor 

4. De är från olika ålderskategorier 

5. De har olika erfarenheter inom läraryrket 

Studien utgörs av informanterna Max, Sanna, Billie och Emilia och dessa fyra informanter 

uppfyller alla de ovanstående kriterierna. De namn som informanterna presenteras med i 

studien är alla fiktiva och därmed inte informanternas riktiga namn. Jag tog kontakt med 

informanterna genom att jag gick till respektive skolor samt informerade informanterna om 

syftet med min studie.  

4.3 Genomförande av intervju och material 
Innan intervjuerna genomfördes bestämde jag och informanterna tid och plats för när 

intervjuerna skulle genomföras, vilket blev på informanternas egna skolor. En nackdel med 

inspelningsapparater kan dock vara att närvaron kan ha påverkat informanternas svar. 

Längden för intervjuerna med Billie, Sanna, Max och Emilia varierade från 9 till 20 minuter 

men målet med intervjuerna var att de skulle vara i ca 20 till 30 minuter, vilket de inte gjorde. 

Detta påverkade dock inte mitt resultat utan jag ansåg att materialet var av tillräckligt god 

kvalitet ändå.  

4.4 Nackdel med intervju som metod 
Enligt Monica Dalen (2008) är en av de nackdelarna som man kan stöta på under en intervju 

bland annat att det kan vara svårt att hitta balansen mellan närhet och distans till informanten. 

Detta då informanten kan berätta om personliga, svåra och komplicerade händelser som kan 

påverka utfallet av intervjun (Dalen 2008, s.17). Denna nackdel som Dalen (2008) lyfter fram 

hade jag i åtanke när jag bestämde intervjufrågorna. Detta då min undersökning inriktade sig 

på att undersöka lärarens personliga åsikter, tankar och erfarenheter.    

4.5 Etiskt ställningstagande 
Undersökningsmaterialet för min studie baserades utifrån verksamma lärares intervjusvar. 

Hänsyn togs till de etiska ställningstagandena, vilket innebar att jag utgick ifrån vissa krav på 

hur intervjuerna skulle gå tillväga och hur de svar som intervjuerna producerade skulle 

behandlas. Nedan presenteras de etiska ställningstagandena: 

 krav på samtycke 

 krav på att bli informerad 

 krav på konfidentialitet  
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 Krav på nyttjande  

(Dalen 2008, s.21) 

Utifrån ovanstående krav informerade jag informanterna om undersökningens syfte och att 

informanterna hade möjlighet att när som helst dra sig ut ur studien. Informanterna 

informerades även om anonymiteten, att de i studien skulle få fiktiva namn samt att ingen 

information om dem skulle kunna spåras tillbaka till informanterna och skolorna. 

4.6 Material och bearbetning av material 
Materialet som studien utgörs av innefattar transkriberingar av fyra inspelade intervjuer. 

Bearbetningen av det transkriberade materialet har därefter genomgått en analysprocess där 

svaren från de fyra intervjuerna ställdes mot varandra och de teoretiska utgångspunkterna för 

studien. Monica Dalen (2008) framhåller att det är genom analysprocessen som det konkreta 

materialet sammanvävs med de teoretiska utgångspunkterna utifrån intervjufrågorna. 

Analysprocess innebär att man tolkar intervjuernas yttrande (det vill säga dess svar) och 

därefter för in dem i den existerande teoretiska ramen (Dalen 2008, s.72). Dalen beskriver att 

det finns en rad olika analysmetoder som är passande för ett kvalitativt material. Två av dessa 

angreppssätt vid analys av material är hermeneutik och fenomenologi. Hermeneutiken eller 

läran om tolkning framhålls som en angreppsätt där det centrala i analysen utgörs av att 

försöka finna och tolka en djupare mening i ett uttalande utifrån dess kontext. Hermeneutiken 

handlar däremot om att se det enskilda i helheten men också om att anpassa helheten till det 

enskilda (Dalen 2008, s.14). Fenomenologins grundtanke utgörs av att försöka se det som den 

andra personen ser, eller snarare förstå. Dalen menar att inom fenomenologi är människans 

subjektiva upplevelser viktiga och därmed handlar det om att vid analys, sätta sig in i 

informantens värld eller situation (Dalen 2008, s.15).   

Det angreppssätt som kommer att användas i denna studie vid analysen kommer att vara 

utifrån fenomenologi och Giorgis analyssystem. Detta då syftet med studien är att lyfta fram 

lärares uppfattningar, beskrivningar och föreställningar om laborativt material och särskilt 

inom algebraundervisningen i arbete med likhetstecknets betydelse. Enligt Dalen utgörs 

Giorgis analyssystem av flera steg. I början av analysen söker man efter helheten i det 

undersökta, därefter arbetar man vidare med att finna meningsbärande element eller teman 

som i nästa steg tolkas och beskrivs. I det slutliga steget av analysen görs en övergripande 

teoretisk tolkning av materialet (Dalen 2008, s.15). 
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Utifrån beskrivningen av det ovanstående analyssystemet bearbetades transkriberingarna av 

de fyra intervjuerna utifrån ett helhetsperspektiv för att därefter finna de element eller teman 

som jag ansåg var meningsbärande. Dessa element/teman beskrivs därefter genom att jag 

tolkade det utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Förutom detta så ställde jag materialet 

från de fyra intervjuerna mot varandra och jämförde dem. Detta gjordes för att få fram 

likheter och skillnader mellan informanternas svar.  

 

5. Resultat 
I denna del av studien presenteras de svar som intervjuerna med informanterna Max, Sanna, 

Billie och Emilia har angivit. Svaren från intervjuerna har kategoriserats utifrån tre teman. 

Under presentationen kommer jag att referera till pedagogerna Max, Sanna, Billie och Emilia. 

Mina teman som lyfts fram i denna del av uppsatsen täcker mina frågeställningar (se s.6). 

Informanternas svar presenteras för varje tema där svaren antingen är summerade 

(sammanfattning av informanternas svar) eller citerade (direkta svar från transkriberingar). 

Teman inför resultaten presenteras nedan:  

 Lärarens syn på laborativt material och arbetssätt 

 Lärarens syn på laborativt material och arbetssätt inom 

algebraundervisningen 

 Vikten av likhetstecknet som begrepp inom matematiken    

 

 

5.1 Lärarens syn på laborativa material och arbetssätt 

 

Pedagog Max: 

Max uttrycker i sina svar att det är viktigt att använda laborativt material i 

matematikundervisningen. Detta eftersom att det enligt Max bidrar till ökad förståelse och 

lust. Max lyfter att:  

(…) De svaga eleverna har ju jättestor hjälp utav laborativt material så att de kan se 

och att de kan plocka och inte bara skriva. Och sen hjälper ju det när de använder 
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kulramarna, att det är lättare för de att se sambanden i matematik som kan vara lite 

svårt att se om man bara skriver siffror (…) (Max, 150319). 

Pedagog Sanna: 

Sanna framhåller i sin intervju att det laborativa materialet är väsentligt för att förstå antal 

och inte enbart siffror. Sanna uttrycker att användningen av material så som pengar, tio-

stavar, hundra-stavar och entalsstavar ger en möjlighet för eleverna att få en uppfattning om 

antal och värde. Sanna lyfter fram att det i de tidigare årskurserna är viktigt med laborativt 

material eftersom det ökar förståelsen för matematiska grunder. Sanna framhåller att:  

(…) Laborativa material är jätteviktigt. Hela tiden att de ser och det blir mer ”aha-

upplevelser” som de kommer ihåg. De kommer ihåg de här klossarna och pengarna 

som låg på bordet och hur de då laborerade, tog bort eller la till (…) De ser det på 

ett annat sätt när de jobbar laborativt (…) (Sanna, 150319). 

Pedagog Emilia 

Emilia betonar att: 

 

(…) Det är ju laborativt. Det är det du behöver som grundpelare för din undervisning. 

Boken ska bara vara som ett komplement (…) (Emilia, 150319). 

Emilia lyfter att laborativt material finns i olika former och att det är en del av 

undervisningen. Lärare ger eleverna möjligheter till att se olika matematiska uttryck genom 

det laborativa materialet. Emilia framhåller vikten av att ha en variation i sin 

klassrumsundervisning och det är genom denna förutsättning som eleverna får möjligheter till 

att utvecklar sina matematiska förmågor.  

Emilia betonar att ett annat komplement i undervisningen kan vara att använda IKT som till 

exempel surfplattor så att eleverna ska kunna testa sina nya kunskaper på ett annat sätt än i 

matematikboken. Det är viktigt att lärare utgår ifrån sina tankar och erfarenheter samt att man 

är trygg i sin lärarroll. Det primära är elevgruppen, det vill säga att sätta elevernas behov i 

fokus och anpassa material utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Emilia lyfter att: 

(…) För att en elev, oavsett om du är svag eller inte, ska få möjlighet att utvecklas 

så behöver man få prova på olika sätt och för att få göra det så behöver man plocka 

in laborativt material (…) För att olika elever behöver olika. Om man väljer att inte 
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jobba med det, så tror jag att man inte bara missar svaga elever, utan du missar 

många andra elever också i deras möjlighet att utvecklas (…) (Emilia, 150319). 

Emilia framhåller vidare att för att befästa ny kunskap så behöver eleven få möjlighet till att 

testa på och uttrycka det på olika sätt. Det är en lärares uppgift att ge eleven möjligheter till 

att kunna testa på för att kunna se på matematiken på olika sätt. Svaga elever behöver testa på 

och pröva sig fram genom att se visuellt och känna på materialet för att kunna befästa sin 

kunskap. Emilia menar vidare att eleverna behöver laborera ständigt för att förstå eftersom att 

matematiken är så abstrakt. 

Pedagog Billie 

Billie framhåller en liknande betoning som Emilia och lyfter att:  

(…) Du kan inte lära barn om du inte har det. Det är jätteviktigt och speciellt 

grunderna (…) Det behövs inom all matte (Billie, 150319). 

Billie anser att laborativt material och arbetssätt är väsentligt att arbeta med, speciellt i 

grunderna i årskurs ett men även i årskurs tre. Det är viktigt att man kan vissa delar av 

matematiken utantill. Till detta är laborativt material ett bra stöd. Kan man inte grunderna så 

blir det svårt i de högre årskurserna. Billie menar att laborativ matematik behövs inom all 

matematik i lågstadiet och att läraren måste vara uppfinningsrik och använda sig av allt och 

inte enbart det fysiska materialet. Billie använder sig mycket av tavlan och smartboarden för 

att illustrera tal för eleverna. Billie betonar att det är genom att använda laborativt material 

som eleverna lär sig ord så som, få-färre-fler, hälften och dubbelt, lika många/mycket och så 

vidare. Eleverna stimuleras genom att ha roligt i användningen av laborativt material i 

matematikundervisningen. Enligt Billie är syftet med att använda laborativt material att 

eleverna hela tiden ska förstå aktuella uppgifter eftersom att matematiken successivt blir 

kognitivt krävande. Till detta ska de kunna använda sig av laborativt material för att förstå 

värdet. Därför anser Billie att det är viktigt att man använder konkret material från början i 

undervisningen så att eleverna ser rimlighet. Eleverna kommer ihåg hur de laborerar genom 

att de tar bort och lägger till med materialen. Billie menar att de ser på siffror på annat sätt 

när de jobbar laborativt.  
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5.2 Lärarens syn på laborativt material och arbetssätt inom 

algebraundervisningen 

Pedagog Max 

I sina svar framhåller Max att:   

(…) Syftet är ju att de ska öka förståelsen. För matematiken kan ju vara väldigt 

abstrakt och använder man laborativt material så kan man ju ta på det. De kan liksom 

se, de kan känna, de kan plocka så att det ökar deras förståelse. Speciellt de som är lite 

svaga (…) (Max, 150319).  

I sitt resonemang betonar Max att laborativt material inom algebra kan bidra till att fler elever 

får möjligheten till att tidigt utveckla de matematiska grunderna eftersom att materialet utgör 

ett stort stöd. Max lyfter även att användningen av enbart siffror utvecklar ingen förståelse 

hos eleverna.  

Pedagog Sanna 

Sanna lyfter i sin intervju att det är viktigt att arbeta med laborativt material inom algebra för 

att eleverna ska utveckla en förståelse för antal, då matematiken inte enbart ska handlar om 

siffror. Enligt Sanna är det viktigt att elever arbetar med material så som pengar för att de ska 

utveckla en förmåga att kunna se värde snarare än att bara se siffror. Rolighetsaspekten inom 

matematiken stimulerar eleverna.  

Pedagog Billie 

Enligt Billie är syftet med laborativt material i algebraundervisningen att elever ska kunna 

förstå tal för att kunna jämföra. Billie betonar att eleverna måste kunna förstå matematiken 

från grunden för att sedan använda sig av matematiska metoder i sin räkning. 

Pedagog Emilia   

Enligt Emilia är syftet med laborativt material i algebraundervisningen: 

 

(…) Att alla ska få möjlighet att utveckla sina förmågor (…) Alltså jag tror att för att 

befästa en kunskap så behöver du få möjlighet att uttrycka de på olika sätt. Du måste 

få testa och det är vår uppgift att ge eleverna den möjligheten att testa. Och vi gör det 

genom att plocka fram olika uttryck av sätt att se på matematiken (…) Man får inte 
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den djupare förståelsen. Du måste få testa själv (…) (Emilia, 150319). 

 

Emilia framhåller att i användningen av olika arbetssätt bör läraren utgå ifrån elevgruppen och 

plocka fram laborativt material utifrån just den elevgruppens behov. Emilia menar att lärare 

bör våga testa på nya arbetsmetoder och inte förlita sig på att använda sig av ”det gamla” 

arbetssättet. Undervisningen ska vara lärorik och man ska tro på varje elevs förmåga. 

 

 

5.3 Vikten av likhetstecknet som begrepp inom matematiken 

 

Pedagog Max 

Max framhåller i sin intervju att det redan från årskurs ett är viktigt att få en förståelse för 

mängd och likhetstecknet. Det ska vara lika mycket på båda sidorna av likhetstecknet. För en 

del elever är det laborativa materialet viktigt för att kunna se ett värde. Det är viktigt att 

eleverna inte känner sig lurade och tycker att det är svårt att förstå likhet. Vid tidig ålder är 

det viktigt att förklara likhetstecknets betydelse för att eleverna ska ha det lättare senare i 

skolan, det vill säga i de högre årskurserna.  

Pedagog Sanna 

Sanna lyfter i sina svar att de elever som inte förstår likhetstecknet måste använda sig av 

laborativt material. Det som Sanna har märkt är att elever som har ett annat modersmål kan 

gynnas av laborativt material. Ett exempel på detta är elever som talar arabiska som läser och 

skriver från höger till vänster. Det är jätteviktigt att eleverna förstår sig på ”rättvisetecknet”, 

det vill säga ”balansvågen” så att de kan räknar ut och se att det är lika mycket värde (samma 

summa) på båda sidorna. Sanna lyfter vidare att:  

(…) Likhetstecknet, det vi så kallar ”rättvisetecknet”, ska vara rättvist med öppna 

utsagor. Mina elever har blivit jättebra på det. De har verkligen stått så här 

(illustrerar likhetstecknet med händerna), det är lika mycket där som där och det 

spelar ingen roll om det är fyra tal på det ena sidan och bara ett tal på det andra 

sidan. (…) Det spelar ingen roll om det är plus eller minus (…) (Sanna, 150319). 

Pedagog Billie 

Billie betonar i sin intervju att om elever inte har en förståelse för likhetstecknets betydelse så 
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kan det uppstå svårigheter i framtiden för eleverna. De ska kunna veta att det är omvänt på 

båda sidorna. Billie menar att:  

(…) Det är ju jätteviktigt. Kan du inte likhetstecknets betydelse, då blir det svårt. Du 

måste kunna det. Du måste kunna det utan och innan (…) (Billie, 150319). 

Vidare lyfter Billie att:  

 

 (…) Jag kallar likhetstecknet för ”rättvisetecknet”. Det ska vara rättvist på båda 

ställen eller man kan också säga att det är som en ”våg”. Lika många på båda 

sidorna. Men där är det mycket tavlan för att åskådliggöra och rita saker också. Men 

man tar också fram barnen från början. Här är det tre barn och här är det bara två och 

sedan ett stort likamedstecken som jag har gjort på papper. Hur ska vi göra nu? Det 

ska vara lika många barn på båda sidorna, alltså måste det komma fram ett barn till.

 Man använder sig av allt på lågstadiet, allt. Man får vara uppfinningsrik (…) (Billie, 

150319). 

Billie nämner att arbetet med laborativt material bidrar till en bättre förståelse för 

matematiken, då eleverna ser samband snarare än bara siffror. Materialet utvecklar deras 

förmåga att förstå antal och likheter, lägga till och ta bort. 

Pedagog Emilia 

Emilia lyfter att man genom olika arbetssätt kan lära eleverna att förstå likhetstecknets 

betydelse genom att man lyfter fram likhetstecknet som en “våg” där det ska vara lika mycket 

på båda sidorna. Ett exempel på detta är utomhusmatematik, då Emilia lyfter att det är roligt 

att ha obegränsat med laborativt material i naturen. Utomhuspedagogik kan bland annat 

användas för att förstå syftet med likhetstecknet även om eleverna inte befinner sig i 

klassrummet. Emilia betonar även att:  

 

  (…) Syftet är att man ska få möjlighet att utveckla, att alla ska få möjlighet att utveckla sina 

 förmågor (…) Alltså jag tror att för att befästa en kunskap så behöver du få möjlighet att 

 uttrycka de på olika sätt. Du måste få testa och det är vår uppgift att ge eleverna den 

 möjligheten att testa. Och vi gör det genom att plocka fram olika uttryck av sätt att se på 

 matematiken (…) Man får inte den djupare förståelsen. (…) (Emilia, 150319). 

 

 

 



24 

 

Emilia menar vidare: 

(…) Alltså man behöver se det visuellt på många olika sätt. Plocka fram vågen, jobba 

med likhetstecknet och prata om det på olika sätt. Skriva sagor, gör räknehändelser, 

spela upp en räknehändelse (…) (Emilia, 150319). 

Enligt Emilia får eleverna svårigheter när de blir äldre om de inte förstår likhetstecknets 

betydelse i en tidig ålder. Om eleverna inte har en förståelse för likhetstecknet när de handlar 

och pratar om matematik som abstrakt så ”klarar de inte matematiken”. Emilia lyfter att det är 

viktigt att jobba med likhetstecknets betydelse redan från början, vad det betyder och hur det 

ser ut. 

Emilia lyfter vidare att:  

 

  (…) Sen tror jag att det är jätteviktigt att hela tiden arbeta formativt, att man bedömer utifrån 

 var eleverna befinner sig och vad det är för typ av material som man behöver plocka fram.

  Ibland kan det vara så att man behöver arbeta med papper, penna och siffror men inte hela 

  tiden. För att se likheter och arbeta med likhetstecknet så behöver man alltså se det visuellt  

 på många olika  sätt (…) (Emilia, 150319). 

 

6. Analys och diskussion  
Intervjuerna för studien gav mig möjlighet till att ta del av informanternas kunskaper och 

erfarenheter som var aktuellt för mitt syfte samt de teman som har presenterats i 

resultatdelen. I denna del av studien kommer det ovanstående resultat att analyseras och 

jämföras utifrån teoretiska utgångspunkter, begreppsdefinitioner samt tidigare forskning.  

 

6.1 Lärarens syn på laborativt material och arbetssätt 

Informanternas syn på laborativt material och arbetssätt varierade i svaren men något som 

framhölls av informanterna var att laborativt material och arbetssätt var betydande för att 

kunna öka förståelsen och lusten för matematiken hos eleverna. Genom arbetet med 

laborativt material får eleverna till exempel förståelse för antal och inte enbart siffror, vilket 

var något som Max benämnde i resultatdelen. Informanterna lyfte “antal”, ett begrepp som 

enligt dem var nödvändigt för att eleverna skulle kunna förstå och tillgodogöra sig 

matematiken.  
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Utifrån resultatet i denna studie framkommer det hos de deltagande informanterna i studien 

ett genomgående positivt synsätt till laborativt material och arbetssätt, vars funktion ses som 

ett stöd och komplement för att utveckla elevernas förståelse inom matematik. Informanterna 

i denna undersökning lägger alla fram fördelar med användningen av laborativt material och 

arbetssätt. De framhåller att dessa är väsentliga faktorer för elevernas utveckling av 

grundläggande matematiska förmågor. Detta är även något som forskning och litteratur inom 

området bekräftar.  

Informanterna betonade vikten av hur viktigt det är att börja använda laborativt material i så 

tidig ålder som möjligt för att kunna ge eleverna en god grund att stå på i matematiken. Billie 

och Emilia la stor vikt vid det laborativa materialet som de ansåg var en grundpelare för deras 

undervisning. Enligt Emilia var läroböcker endast ett komplement för undervisningen, då hon 

påpekade att variation bidrar till att utveckla elevernas olika förmågor. Bland annat nämnde 

Emilia att svaga elever behöver arbeta visuellt genom laborativt material, utomhusmatematik 

och IKT. Eleverna behöver uttrycka matematiken på olika sätt där de får testa sig fram, då de 

till exempel kan använda sig av räknehändelser eller skapa filmer med matematiska innehåll. 

Billie lyfte ett liknande arbetssätt och menade att lärare behöver illustrera matematiken på 

olika sätt så att eleverna ges en möjlighet till att se rimlighet. 

Det som skiljer Billie och Emilia från Sanna och Maxs resonemang var att dessa två 

informanter betonade lärarrollen, vilket framgår tydligt i deras svar. Billie framhöll att man 

som lärare måste vara uppfinningsrik, då laborativt material exempelvis kan visas med 

kroppen. Något som Emilia betonade starkt i sina svar var att man som lärare bör utgå ifrån 

sina erfarenheter, sin egen undervisning samt bör känna sig trygg i sin pedagogiska roll. Det 

är viktigt att lärare ser vikten av att sätta elevernas behov i fokus och därmed anpassa 

material utifrån var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Genom laborativt materialet 

utvecklar eleverna individuella förmågor. Emilia lyfte vidare att om det ska vara lika villkor 

för alla elever så behöver lärare variera sin undervisning och arbeta formativt. 

Vikten av lärarens roll i matematikundervisningen i intervjusvaren kan hänvisas till 

Pehkonens (2001) betoning om läraren som en avgörande faktor för hur elever utvecklas 

inom matematiken och att lärarens uppfattningar om matematiken styr elevernas inlärning 

(Pehkonen 2001, s.240). Detta resonemang framkommer även hos lärarna i studien som 

under olika tillfällen i intervjun betonade att lärare är den som skapar förutsättningar för ett 

laborativt lärande och som har ett ansvar för att skapa en varierande undervisningspraktik. 
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Detta kan kopplas till både Pehkonens (2001) framhållning om läraren som en avgörande 

faktor (Pehkonen 2001, s.234) men även till Moyers (2001) betoning på lärarens avgörande 

roll i att skapa stöttande matematiska miljöer (Moyer 2001, s178). Vidare kan lärarnas 

framhållning i studien om vikten av att som lärare skapa motivation och lust hos eleverna 

genom att vara kreativ och uppfinningsrik, kopplas till Holdens (2001) resonemang om 

läraren som en viktig faktor för lärande (Holden 2001, s.160). 

Till skillnad från Emilia och Billie betonade Sanna och Max en mer djupgående perspektiv på 

lärarrollen. Dock nämnde Emilia och Sanna att läraren har en stor betydelse i användningen 

av det laborativa materialet. Detta resonemang kan kopplas till det som Rydstedt och Trygg 

(2010) beskriver om att läraren är en avgörande faktor för vilken effekt det laborativa 

materialet kan bidra till i elevernas lärande samt hur elevernas förståelse ökar är beroende av 

lärarens kompetens (Trygg & Rydstedt 2010, s.44). Detta kan även ses i likhet med Karlsson 

och Kilborns (2015) resonemang om att det är lärarens uppgift att stödja elevernas lärande 

genom att ha ’’… goda didaktiska kunskaper så det som ska konkretiseras kan abstraheras 

och generaliseras’’ (Karlsson & Kilborn 2015, s123).  

Till informanternas svar i sina intervjuer kring lärarrollen i matematikundervisningen kan en 

koppling även dras till Karlsson och Kilborns (2015) resonemang om lärarrollen och den vikt 

som läggs vid de grundläggande kunskaperna. Konkretisering som metod i 

matematikundervisningen samt det matematiska innehållet som ett noggrant uttänkt 

didaktiskt förhållningssätt, bör användas utifrån ett långsiktigt perspektiv (Karlsson & 

Kilborn 2015, s.7-8). Genom sina didaktiska kunskaper kan läraren ge konkretisering liv som 

möjliggör abstraktion (Karlsson & Kilborn 2015, s13).   

I svaren från intervjuerna bekräftade alla informanterna Deweys resonemang om aktiv 

undervisning samt hur erfarenheter påverkar lärandet. Likt Dewey, framhåller informanterna 

att det finns ett värde i att låta elever få använda sin nyfikenhet och kreativitet genom att få 

hantera och använda material i undervisningen. Emilia i studien betonade starkast Deweys 

teori om aktiv undervisning. Detta genom att informanten i sina svar framhöll att eleven inte 

kan utveckla en djupare förståelse för matematiken utan att ha fått prövat själv och genom 

gjorda erfarenheter få lära sig. En förklaring från Emilia som direkt kan kopplas till Deweys 

resonemang är att elever får bättre förutsättningar för lärande när de ges möjligheter till att 

aktivt delta och låta sig själva komma till uttryck. Detta kan även kopplas till Deweys 
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resonemang om att det är genom aktivitet och skapande som individer får erfarenheter som 

bidrar till att individerna reflekterar och lär sig (Dewey 1997, s.184). 

Likt Emilia i intervjun betonar även McIntosh (2011) att majoriteten av eleverna gynnas av 

att arbeta med konkret material och möta matematiken på olika sätt (McIntosh 2008, s.3). 

Emilias resonemang om laborativt material och arbetssätt som något som gynnar alla elevers 

lärande och Maxs resonemang om laborativt material och arbetssättets möjliggörande till 

stöd, bekräftas även av Berggren och Lindroth (2011). Detta då Berggren och Lindroth menar 

att ett laborativt arbetssätt med laborativt material innebär ett arbetssätt där eleverna ges 

utmaningar på deras egen nivå (Berggren & Lindroth 2011, s.97). 

Möjligheten till ”aha-upplevelser” inom arbetet med laborativt material och arbetssätt, som 

Sanna framhöll i sin intervju, kan hänvisas till Malmers (2002) resonemang. Detta då Malmer 

framhåller att laborativt material och arbetssätt, med sin möjlighet till plockande, lösgör 

tänkandet och genom detta ger chansen till ”aha-upplevelser” (Malmer 2002, s.27). Sannas 

resonemang liknar därmed Malmers (2002) resonemang, då de båda bekräftar möjligheter till 

”aha-upplevelser” genom arbetet med laborativt material och arbetssätt. 

Sanna och Billie uttryckte i sina intervjuer språkets betydelse ur två olika aspekter. Sanna 

framhöll att arabisktalande elever, som läser och skriver från höger till vänster, kan behöva 

materialet för att se samband och kunna diskutera kring ämnet. Medan Billie nämnde språkets 

betydelse i användningen av laborativt material för att utveckla elevernas kunskaper, genom 

bland annat att eleverna får lära sig ord som till exempel få-färre-fler, hälften och dubbelt, 

lika många/mycket och så vidare. Utifrån Sanna och Billies resonemang om det matematiska 

språket ses en koppling till Berggren och Lindroth (2011). Detta då Berggren och Lindroth 

betonar att arbetet med laborativt material utgör ett stöd för elevers kunskapsutveckling inom 

matematik genom bland annat att kommunicera, diskutera och reflektera kring innehåll och 

material (Berggren & Lindroth 2011, s.97). En direkt koppling till detta kan hänvisas till 

Deweys (1997) resonemang om hur erfarenheter av handlingsprocesser i aktiv undervisning 

får oss att reflektera och diskutera kring innehållet i undervisningen. Därmed är reflektion 

och diskussion kring det aktuella ämnets innehåll både meningsfullt och betydelsefullt som 

får eleven att se samband som även kan leda till kunskap (Dewey 1997, s184). 

För att variera sin undervisning i klassrummet och för att nå ut till alla sina elever använde 

informanterna laborativt material. Billie, Sanna och Max berättade i sin intervju att det 



28 

 

laborativa materialet är ett bra arbetssätt för att nå ut till de elever som har svårigheter. De 

behöver testa på och pröva sig fram genom att kunna se visuellt och känna på materialet, 

vilket Sanna betonade. Emilia framhöll att eleverna befäster sin kunskap genom variation 

samt att det är lärarens uppgift att ge eleven möjligheter till att uttrycka matematiken på olika 

sätt. Läraren ger möjlighet till detta genom att bland annat plocka fram olika material. Vidare 

menade Emilia att en lärare bör utgå ifrån elevgruppen och ha elevernas behov i fokus där 

materialet bör anpassas utifrån varje elevs individuella nivå, det vill säga att läraren ska ha ett 

formativt arbetssätt. Enligt Emilia bidrar även variation till att eleverna utvecklar sina 

förmågor fullt ut. Lärare bör våga variera sin undervisning och inte utgå ifrån att ett givet 

arbetssätt fungerar lika bra på alla elevgrupper.  

Utifrån informanternas resonemang om variation ses en koppling till Rydstedt och Tryggs 

(2013) betoning om att användning av flera olika arbetssätt kan leda till att fler elever får 

möjlighet till att lära sig och upptäcka matematikens spännande sidor (Rydstedt & Trygg 

2013, s.4). Detta är även en betoning som återfinns i informanternas svar. En annan direkt 

koppling till informanternas resonemang om variation och individualisering kan hänvisas till 

Deweys (1997) betoning om den aktiva undervisningen där ”görandet” inte får separeras från 

tänkandet. Detta ses som den enda undervisningen som gynnar elevernas tänkande och 

kunskapsinhämtning då den ”… utmanar, gynnar och undersöker tänkandet” (Dewey 1997, 

s.197). 

 

Förutom Emilia benämnde ingen annan informant i sin intervju det formativa arbetet, det vill 

att läraren bör utgå ifrån elevgruppen och sätta varje enskild elev i fokus. Emilia menar att 

läraren gör detta genom bland annat att plocka fram rätt material för elevens förmåga och 

kunskapsnivå samt att lärare bör bygga vidare sin undervisning på detta. Emilias betoning om 

den formativa bedömningen stöds av Berggren och Lindroth (2011), då författarna framhåller 

att ett laborativt arbetssätt inom matematiken är som ett diagnostiskt arbetssätt där läraren får 

stöd i att bedöma elevers kunskaper och strategier. Berggren och Lindroth framhåller även att 

laborativ matematik stödjer elevers kunskapsinhämtning genom att undervisningen bland 

annat innefattar laboration, kommunikation, diskussion och reflektion. Till detta resonemang 

lyfter de även att det formativa arbetet bör betraktas som ett arbetssätt som kan ge eleverna 

utmaningar på deras egen nivå (Berggren & Lindroth 2011, s.97, 112, 115). 
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Den genomgående positiva inställningen hos informanterna gällande laborativt material och 

arbetssätt kan ifrågasättas och detta då informanterna inte en enda gång under intervjun lyft 

något negativt eller någon svårighet i arbetet med laborativt material. Dock vill jag vara noga 

med att påpeka att jag inte ställde någon tydlig fråga angående de negativa effekterna av 

arbetet med laborativt material, då även forskningen framhåller främst de positiva effekterna i 

arbetet med laborativt material. I forskningsresonemangen betonas dock vissa svårigheter 

som kan komma i och med arbetet med laborativt material, något som informanterna i studien 

inte betonade. Därmed kan man ifrågasätta om allt verkligen bara är positivt och 

okomplicerat med användningen av laborativt material och arbetssätt. Detta för att det 

laborativa materialet och arbetssättet inte är något som är definitivt definierat av 

informanterna. Utan arbetet med laborativt material utgörs som en faktor där eleverna prövar 

sig fram till en metod som fungerar för dem, vilket enligt mig borde ha medfört att 

informanterna måste ha stött på problem eller hinder i arbetet med laborativt material. Dock 

uttrycker informanterna i studien inga sådana erfarenheter eller upplevelser.  

 

6.2 Lärarens syn på laborativt material och arbetssätt inom 

algebraundervisningen 
Informanterna, förutom Max, framhöll att syftet med användningen av laborativt material och 

arbetssätt leder till att det ökar förståelsen för matematiken hos eleverna. Emilia framhöll i 

sina svar att eleven måste få pröva på själv för att kunna utveckla matematiska förmågor. 

Syftet med det laborativa materialet är att ge eleven möjligheter till att pröva själv eftersom 

att den djupare förståelsen för matematiken inte fås om eleven inte får testa själv. Max 

betonade, till skillnad från Emilia i sitt resonemang, att det laborativa materialet och dess 

arbetssätt lyfter det matematiska innehållet. Med andra ord konkretiserar materialet och dess 

arbetssätt den abstrakta matematiken genom att eleverna får möjligheter till att kunna se, 

känna och plocka med materialet.  

Som Max betonade, konkretiserar laborativt material och dess arbetssätt den abstrakta 

matematiken. Detta bekräftas av Malmer (2002) samt Rydstedt och Trygg (2010), då 

författarna framhåller att laborativt materialet och arbetssätt som ett medel kan illustrera 

abstrakta begrepp inom konkreta sammanhang som utgör en bro mellan det konkreta och det 

abstrakta (Malmer 2002, s.29; Trygg & Rydstedt 2011, s.40). 
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Informanterna använde laborativt material för att variera sin undervisning i klassrummet för 

att nå ut till alla elever. Billie, Sanna och Max berättade i sina intervjuer att laborativt 

materialet är ett bra arbetssätt för att nå ut till de elever som har svårigheter. De behöver testa 

på och pröva sig fram genom att kunna se visuellt och känna på materialet, betonade Max. 

Emilia lyfte bland annat fram att det är genom variation som eleverna befäster sin kunskap. 

Sanna betonade att elever med ett annat modersmål, där individer läser och skriver från höger 

till vänster, kan få möjlighet att lära sig med hjälp av konkret material utan att missförstånd 

uppstår. Emilia lyfte att det är lärarens uppgift att ge eleverna möjlighet till att uttrycka 

matematiken på olika sätt och att lärarna gör så genom att ta fram och använda olika material 

i undervisningen. Emilia menar att lärare ska utgå ifrån elevgruppen och ha elevernas behov i 

fokus. Läraren bör anpassa material utifrån elevens individuella nivå och vad eleven behöver 

utveckla, det vill säga genom formativt arbete. Vidare lyfte Emilia att variation bidrar till att 

elevernas förmågor utvecklas fullt ut. Utifrån informanternas betoning om variation i 

undervisningen finns en koppling till Rydstedt och Tryggs (2013) resonemang om att 

användning av flera olika arbetssätt kan leda till att fler elever får möjlighet till att lära sig att 

upptäcka matematikens spännande sidor (Rydstedt & Trygg 2013, s.4).  

De syften och föreställningar som informanterna motiverar i sin användning av laborativt 

material och arbetssätt kan stödjas av den forskning och litteratur som finns och som hittills 

har hänvisats i uppsatsen. Informanternas svar visade på att de framhöll en förståelse av 

matematiken som den viktigaste aspekten av användningen av laborativt material. Förståelsen 

för detta visade även att informanterna betonade vikten av konkretisering som laborativt 

material och arbetssätt kan innebära för den abstrakta matematiken.  

 

I sina svar betonade ingen av informanterna syftet med algebra samt användandet av 

laborativt material i algebraundervisningen. De ger inget exempel på vilken funktion algebra 

har inom matematiken samt hur den gynnar matematikutvecklingen. De framhöll inte heller 

vilken relation likhetstecknet har med algebra samt hur man upplyser relationen för eleverna. 

Detta kan problematiseras utifrån Tahirs (2012) forskning om att när eleverna inte har en 

grundlig förståelse för likhetstecknet som begrepp eller dess betydelse kan det leda till en 

oförståelse av de algebraiska lagarna (kommunikativa lagen (a+b)+c = a+ (b+c) och den 

associativa lagen (a+b = b+a)) (Tahir 2012, s.6,14,15). Utifrån det ovanstående resonemanget 

kan man problematisera hur lärarna i studien inte betonade likhetstecknets betydelse inom 

algebran. Detta då informanterna i studien, även om de betonade dess betydande roll inom 
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matematiken, inte någon gång betonade vilken funktion likhetstecknets har inom algebra. 

Ingen av informanterna i studien framhöll vilken roll likhetstecknets har för förståelsen av de 

algebraiska lagarna. Det som betonades starkt var istället en förståelse av likhetstecknets 

betydelse som ett uttryck för balans och hur det laborativa materialet samt arbetssättet kan 

stödja elevers utveckling av detta. 

 

6.3 Vikten av likhetstecknet som begrepp inom matematiken 
Vikten av likhetstecknets betydelse, det vill säga att det ska vara omvänt på båda sidorna, var 

något som informanterna starkt betonade. Emilia och Max betonade att det redan i en tidig 

ålder är viktigt att öka förståelsen för likhetstecknet. Emilia förklarade vidare att man behöver 

se likheter och arbeta med likhetstecknets betydelse visuellt på många olika sätt, då ett 

exempel kan vara utomhusmatematik. Hon menade att genom att uttrycka matematiken på 

olika sätt så kan de bidra till att eleven befäster ny kunskap. Billie menade att det kan bli 

svårt om man inte förstår likhetstecknet betydelse. I arbetet med likhetstecknets betydelse bör 

eleverna tillgodogöra sig en förmåga att tänka logiskt, se samband, förstå antal och likheter 

samt lära sig att lägga till och ta bort antal. I Resultatet framhålls en betoning på en förståelse 

av likhetstecknets betydelse men dock kan detta problematiseras. Detta då informanterna 

endast behandlade likhetstecknets betydelse utifrån en ganska övergripande funktion inom 

matematiken och inte den specifika roll som den utgör inom algebra. 

 

Billie, Sanna och Emilia framhöll hur de med det laborativa materialet illustrerade 

likhetstecknet som en ”balansvåg” eller ett ”rättvisetecken” för att visa på att det ska vara lika 

mycket värde på båda sidorna. Sanna och Billie betonade även hur laborativt material kan 

illustrera likhetstecknets funktion som ett rättvisetecken som visar på att det ska vara rättvist 

på båda sidororna. De beskrev även att laborativt material kan i arbetet med likhetstecknet 

konkret visa att oavsett om det är olika uttryck på båda sidorna om likhetstecken så ska det 

vara lika mycket på båda sidorna. Sanna och Billie uttryckte att ett sätt att illustrera 

likhetstecknet är att låta eleverna få använda sina kroppar genom att agera som de uttryck 

som står på vardera sidan om likhetstecknet för att uppleva och se vad likhetstecknets som 

begrepp innebär.  

Utifrån Billies, Sanna och Emilias svar finner man en koppling till Barlows och Harmons 

(2004) resonemang om hur laborativt material och arbetssätt möjliggör ett praktiskt arbetssätt 
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med likhetstecknet (Barlow & Harmon 2012, s.97-98). Forskarna likväl som Billie och 

Emilia framhåller hur detta konkreta och praktiska arbetssätt stödjer eleverna i utvecklingen 

och förståelsen för likhetstecknet och dess betydelse. Även Stephens (2004) framhåller att det 

är en viktig faktor att klargöra för eleverna om hur likhetstecknet står för en relation mellan 

två likvärdiga uttryck (Stephens 2004, s.99).  

Informanterna framhöll vidare, förutom vikten av en förståelse för likhetstecknets betydelse, 

även det problem som en oförståelse av likhetstecknet kan leda till. De framhöll hur en 

oförståelse av likhetstecknet hos eleverna oftast leder till att eleverna upplever svårigheter i 

senare stadier av matematik. Informanterna betonade slutligen vikten av att förstå hur 

likhetstecknet visar på en relation där värdet är lika mycket på båda sidor. 

Utifrån informanternas svar framkom det att alla bekräftade vikten av en förståelse av 

likhetstecknets betydelse och att en avsaknad av denna förståelse kan leda till svårigheter för 

eleverna. Detta gör även att de bekräftar Tahirs (2012) samt Knuth, Stephens, McNeil & 

Alibalis (2006) resonemang om att en oförståelse eller en svag uppfattning av likhetstecknets 

betydelse kan leda till att elever upplever svårigheter i att utveckla deras matematiska grunder 

(Tahir 2012, s.6; Knuth, Stephens, McNeil & Alibalis 2006, s.297-312 ). Informanternas svar 

indikerade även på att en förståelse av likhetstecknet måste uppfattas utifrån ett relationellt 

sammanhang, vilket även bekräftas av Knuth, Stephens, McNeil & Alibali (2006), då 

författarna lyfter att likhetstecknets betydelse måste förstås utifrån ett relationellt 

sammanhang (Knuth, Stephens, McNeil & Alibali 2006, s.297-312). 

I sina svar framhöll ingen av informanterna vilken betydelse likhetstecknet har i förståelsen 

inom algebran. Informanterna utvecklade även inte vilken roll likhetstecknet spelade i de 

högre årskursernas matematik, utan framhöll bara att den utgjorde en väsentlig del för att inte 

få problem med matematiken i framtiden. 

 

7. Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att analysera fyra lärares uppfattning om laborativt material 

och arbetssätt inom algebraundervisningen. Intervjuerna som har gjorts för denna kvalitativa 

undersökning har i sina svar visat gemensamma mönster. Flera varierande frågor kopplad till 

den matematiska undervisningen ställdes till informanterna där de fick fritt tala om ämnet. 

Detta gav mig tillräckligt med information för denna studies resultat. Analysen som gjorts i 
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denna studie kan ge pedagoger samt framtida pedagoger underlag för lärorika lektionssyften. 

Genom de medverkande informanternas positiva förhållningssätt till laborativt material och 

arbetssätt i undervisningen, kan pedagoger bli uppmärksammade på hur laborativt material 

och arbetssätt inom matematiken kan stödja elevers lärande.  

 

Hur beskriver lärarna sitt synsätt om laborativt material och arbetssätt?  

Utifrån informanternas svar från intervjuerna beskrevs ett positivt synsätt till användningen 

av laborativt material och arbetssätt i undervisningen. Informanterna menade att laborativt 

material och arbetssätt är en betydande faktor för elevernas utveckling av de grundläggande 

matematiska förmågorna. Informanterna var även eniga om att laborativt material är en viktig 

aspekt inom matematiken för att öka lusten för lärande hos eleverna, vilket även kan hänvisas 

till Deweys (1997) resonemang om den aktiva undervisningen och hur dess kreativa aspekter 

spelar en stor roll i elevers kunskapsinhämtning (Dewey 1997, s.184). Informanterna 

betonade även att man genom att använda laborativt material i en tidig ålder ger eleverna 

förutsättningar för att utveckla en god matematisk grund att stå på. Emilia ansåg att 

läroböcker endast är ett komplement för undervisningen, då informanten menade att variation 

i undervisningen bidrar till att elever utvecklar fler förmågor till skillnad från det traditionella 

arbetssättet. Informanten betonade starkt det formativa arbetssättet där fokus ska ligga på 

elevgruppen, vilket kan kopplas till Berggren och Lindroths (2011) resonemang om att det 

laborativa arbetssättet inom matematiken är ett diagnostiskt arbetssätt där läraren får hjälp i 

att bedöma elevers kunskaper (Berggren & Lindroth 2011, s. 97, 112, 115). Sanna ansåg att 

arbetet med laborativt material och arbetssätt bidrar till ”aha-upplevelser” som kan hänvisas 

till Malmers (2002) resonemang om att möjligheter till plockande lösgör tänkandet som 

resulterar till att eleverna får ”aha-upplevelser”(Malmer 2002, s.27). Billie benämnde, likt 

Sanna, språkets betydelse i användningen av laborativa material och arbetssätt. Elever lär sig 

att öka sitt ordförråd genom att lära sig ord som till exempel få-färre-fler, hälften och dubbelt, 

lika många/mycket som och så vidare. Detta kan relateras till Berggren och Lindroths (2011) 

resonemang om att laborativt material och arbetssätt utgör ett stöd för eleverna att utveckla 

ett matematiskt språk genom bland annat att diskutera och reflektera kring uppgiftens 

innehåll och material (Berggren & Lindroth 2011, s.97). Max ansåg att laborativt material 

och arbetssätt är ett bra tillvägagångssätt för att nå ut till elever, speciellt de svaga. Max 

menade vidare att materialet stödjer eleverna i deras matematiska utveckling. 
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Vad anser lärarna om laborativt material och arbetssätt inom algebraundervisningen? 

Informanterna varierade sin undervisning genom bland annat att använda laborativt material 

för att nå ut till alla elever. Emilia ansåg att syftet med det laborativa materialet är att ge 

elever fler möjlighet till att pröva själv. Detta för att elever inte utvecklar en djupare 

förståelse för matetiken om de inte får testa själva, vilket även kan hänvisas till Rydstedt och 

Tryggs (2013) betoning om att användningen av laborativt material bidrar till att elever får 

möjligheter till att upptäcka matematikens spännande sidor (Trygg & Rydstedt 2013, s.4). 

Sanna lyfte att laborativt material inom algebraundervisningen bidrar till att eleverna 

utvecklar en förståelse för antal, då det är viktigt att matematiken enbart inte handlar om 

siffror. Billie nämner däremot att laborativt material i algebraundervisningen ska syfta till att 

eleverna förstår tal för att kunna jämföra. Max poängterade att laborativt material och 

arbetssätt lyfter det matematiska innehållet, det vill säga konkretiserar den abstrakta 

matematiken genom bland annat att elever som har svårigheter kan få stöd av material på 

grund av att matematiken är så abstrakt. Stödet utgörs av att eleverna kan se, känna och 

plocka på materialet som även kan kopplas till Malmer (2002) samt Rydstedt och Tryggs 

(2010) resonemang om att laborativt material och arbetssätt kan betraktas som ett hjälpmedel 

som illustrerar abstrakta begrepp inom konkreta sammanhang och utformar en bro mellan det 

konkreta och abstrakta (Malmer 2002, s. 29; Rydstedt & Trygg 2010, s. 40)  

 

Vilken vikt anser lärarna att likhetstecknet har som begrepp inom matematiken? 

Informanterna var eniga om att det är viktigt att eleverna har en förståelse för likhetstecknets 

betydelse, att värdet ska vara lika på båda sidorna om likhetstecknet. Emilia lyfte 

likhetstecknet som en ”balansvåg” där det ska vara lika mycket på båda sidorna. Sanna 

framhöll en liknande betoning av likhetstecknet och lyfte det som ett ”rättvisetecken ”och en 

”balansvåg” där det är viktigt att eleverna förstår sig på att det ska vara lika mycket värde på 

båda sidorna av likhetstecknet. Även Billie hade en liknande betoning som Emilia och Sanna 

och lyfte att det kan uppstå problematik om elever inte förstår likhetstecknet och dess 

betydelse. Emilia, Sanna och Billie lyfte laborativt material som ett stöd i undervisningen 

genom att illustrera likhetstecknet som en ”våg” eller ett ”rättvisetecken”. Detta för att 

tydliggöra att det är lika mycket värde på båda sidorna av likhetstecknet samt att laborativt 

material konkret visar likhet. Emilia, Sanna och Billie lyfte att de även låter eleverna fysiskt 

uppleva vad likhetstecknet innebär genom bland annat att låta eleverna agera som olika 
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matematiska uttryck som står på båda sidorna av likhetstecknet. Detta praktiska arbetssätt 

med likhetstecknet kan även hänvisas till Barlow och Harmons (2012) resonemang om hur 

arbetet med laborativt material och arbetssätt ger möjligheten till praktiska arbetssätt med 

likhetstecknet. Detta stödjer eleverna i ökandet av en förståelse för likhetstecknet och dess 

betydelse (Barlow & Harmon 2012, s. 97-98). Men även en koppling kan dras till Knuth, 

Stephens, McNeil och Alibalis (2006) forskning om att det är viktigt att eleverna får en 

uppfattning av likhetstecknets betydelse ur ett relationellt sammanhang (Knuth, Stephens, 

McNeil &Alibalis 2006, s. 297-312). Max ansåg, likt Emilia, att det är viktigt att skaffa en 

förståelse för likhetstecknets betydelse i en tidig ålder. Informanterna betonade att en 

oförståelse för likhetstecknets betydelse hos eleverna oftast leder till att de upplever 

svårigheter i högre årskurser. Till detta ses en koppling till Tahirs (2012) och Knuth, 

Stephens, McNeil och Alibalis (2006) resonemang om hur en oförståelse eller en svag 

uppfattning av likhetstecknet kan resultera till att eleverna upplever svårigheter med att 

utveckla de matematiska grunderna (Tahir 2012, s.6; Knuth, Stephens, McNeil & Alibalis 

2006, s.297-312 ).  

  

7.1 Vidare forskning 
Utifrån resultat som denna undersökning har presenterat vore det intressant att undersöka 

elevernas perspektiv på användningen av laborativt material. Detta för att undersöka hur 

eleverna uppfattar meningen med det laborativa materialet och dess användning och om de 

anser att materialet gynnar deras förståelse.  
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Bilaga 1  
Intervjufrågor 

1. Vilken uppfattning har du som lärare om laborativa material?  

 

2. Vilket laborativt material använder du i din undervisning av algebra i arbetet med 

matematiska likheter och likhetstecknets innebörd och varför? 

 

3. Vad tycker du om att arbeta med laborativa material i algebraundervisningen i arbetet 

med matematiska likheter och likhetstecknets innebörd? 

 

4. Vilket syfte anser du att laborativa material har i algebraundervisningen i arbetet med 

matematiska likheter och likhetstecknets innebörd? 

 

5. Vilken effekt anser du att laborativa material har på elevernas utveckling inom 

algebra? 

 

6. På vilket sätt anser du att svaga elever kan utvecklas inom algebra genom att använda 

laborativa material i arbetet med matematiska likheter och likhetstecknets innebörd? 

 

7. På vilket sätt anser du att man kan man skapa lust och motivation hos eleverna genom 

att arbeta med laborativa metoder inom algebra? 

 

8. Vilken vikt anser du att likhetstecknets innebörd har inom algebraundervisningen? 

 


