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Språkliga hinder kan begränsa matematisk utveckling. Ett sätt att överbrygga 
detta kan vara att använda laborativt material i matematikundervisningen. Syftet 
med studien är att undersöka hur och i vilket syfte lärare verksamma i årskurs F-
3 beskriver att de använder laborativt material för att stödja flerspråkiga elevers 
matematikutveckling. Metoden som använts för att samla in data är intervjuer. 
Vår data har sedan sammanställts, sorterats och analyserats utifrån studiens syfte 
och forskningsfrågor. Det laborativa materialet nyttjas främst vid enskilt arbete 
och inte vid lärarledd undervisning. Resultatet visar att lärare anger att de 
använder det laborativa materialet i syfte att synliggöra matematiska begrepp och 
företeelser. Vidare kan vi se att en återkommande risk är att materialet används 
felaktigt. En slutsats vi drar är att det laborativa materialet först blir gynnsamt 
när läraren använder det på ett sådant sätt att det ger eleverna den vägledning 
som behövs.  
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1 Inledning 

I hear and I forget 

I see and I remember.  

I do and I understand. 

Detta antika ordspråk (Marshall & Swan, 2008, s.338) används än idag för att 
rättfärdiga användandet av laborativt material i matematikundervisningen. En 
historisk tillbakablick visar att laborativt material nyttjats för att tydliggöra den 
abstrakta matematiken sedan 8000 år f.Kr. Forskare har hittat föremål gjorda av lera 
i olika former och storlekar som misstänks ha nyttjats vid matematiska beräkningar 
(Rystedt och Trygg, 2010). I läroplanen (Skolverket, 2019) framkommer att det är 
lärarens ansvar att planera och genomföra undervisningen på ett sätt som möjliggör 
alla elevers utveckling och lärande. I matematikundervisningen ska eleverna ges 
möjlighet ”att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur 
dessa kan användas” (Skolverket, 2019, s.54). Sterner och Lundberg (2002) menar att 
matematikämnet ställer språkliga krav på eleverna som förväntas utveckla förståelse 
för matematiska begrepp och dess innebörd. Detta kan bli en utmaning för flerspråkiga 
elever menar Sterner, Helenius och Wallby (2014). Vidare menar författarna att 
läraren kan bemöta den här utmaningen genom att arbeta konkret och praktiskt med 
hjälp av laborativt material. Dock kan det laborativa materialet inte ensamt 
åstadkomma vad ordspråket trycker på. Huruvida det laborativa materialet hjälper 
eller stjälper avgör läraren (Marshall & Swan, 2008). Utifrån detta vill vi undersöka 
hur och i vilket syfte lärare verksamma i årskurs F-3 beskriver att de använder 
laborativt material för att stödja flerspråkiga elevers matematikutveckling.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur och i vilket syfte lärare beskriver att de 
använder laborativt material för att stödja flerspråkiga elevers matematikutveckling.  

Frågeställningar: 

1. Hur beskriver lärare att de använder laborativt material i sin 
matematikundervisning av flerspråkiga elever? 

2. Vilket syfte beskriver lärare att de har för att använda laborativt material till sin 
matematikundervisning av flerspråkiga elever? 

2 Bakgrund 

I följande kapitel ges en litteraturöversikt. Först lyfts relevanta delar från läroplanen. 
Därefter redogör vi för språkets betydelse i matematikutvecklingen. Vi fortsätter med 
att beskriva hur laborativt material kan användas som en kompensation för språkliga 
brister. Slutligen redogör vi för den sociokulturella teorin. 
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2.1 Läroplanen 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2019) betonas att ett av lärarens uppdrag är 
att ge alla elever lika möjligheter att utvecklas och nå de kunskapskrav som beskrivs. 
Detta innebär att läraren behöver anpassa sin undervisning utifrån elevers individuella 
förutsättningar och behov, vilket även skollagen (SFS 2018:1098, 3 kap. 2§) trycker på: 

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.  

I detta arbete ser vi på laborativt material som en form av individanpassning för 
flerspråkiga elever för att säkerställa en likvärdig matematikundervisning. För 
matematikämnet betonar läroplanen (Skolverket, 2019) att syftet med undervisningen 
är att eleverna ska utveckla en förståelse för matematiska begrepp och metoder. 
Eleverna ska sedan kunna tillämpa dessa i såväl vardaglig som matematisk kontext. 
Vidare betonar läroplanen (ibid.) att eleverna genom matematikundervisningen ska 
ges möjlighet att utveckla förmågan att kunna avgöra vilken matematisk strategi som 
är lämplig för en viss uppgift. De ska sedan kunna presentera sina tankar och idéer 
genom olika matematiska uttrycksformer.  

2.2 Språkets betydelse inom matematikundervisning 

Flerspråkiga elever presterar sämre inom matematik jämfört med enspråkiga elever, 
vilket Hansson (2011) menar kan vara ett resultat av flera faktorer, men att språket har 
en betydelse för elevens matematikutveckling. Med flerspråkig elev avses i detta arbete 
elever som inte har svenska som modersmål men som använder minst två språk i eller 
utanför skolan. Elever som har bristande språkförmåga i ett av dessa språk riskerar att 
hämmas i sin matematikutveckling (Hansson, 2011). 

Det föreligger ett samband mellan språk- och matematiksvårigheter. Matematikämnet 
präglas av ämnesspecifika begrepp och termer som förutsätter vissa språkfärdigheter 
hos eleverna (Sterner & Lundberg, 2002). Flerspråkiga elever utvecklar sitt modersmål 
och andraspråk samtidigt. Vidare innehåller språkinlärning flera komponenter. 
Eleverna behöver dels lära sig ett vardagligt språk dels ett matematiskt språk som 
omfattar ämnesspecifika ord och begrepp. (Skolverket 2012) Cummins (2001) har 
utvecklat en modell som beskriver olika zoner som flerspråkiga elever kan befinna sig 
i under sin språk- och kunskapsutveckling. Modellen visar den progression som, med 
hjälp av stöttning, kan ske. Modellen syftar inte specifikt på ett visst språk men kan 
tillämpas på flerspråkiga elevers matematiska språkutveckling. (Skolverket, 2012) 
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Figur 1. Figuren visar Cumminsmodellen. Denna beskriver olika zoner som flerspråkiga elever 
kan befinna sig i under sin språk- och kunskapsutveckling. Modellen visar en progression som 
kan ske med hjälp av stöttning. (Skolverket, 2012, s.61) 

 

Med hjälp av stöttning och nivåanpassade uppgifter kan en progression ske i elevens 
matematiska förståelse. På steg 1 får eleverna arbeta med kognitivt enkla uppgifter med 
stöttning. På steg 2 får eleverna uppgifter som är kognitivt utmanande men bibehåller 
stödet. När eleverna sedan behärskar detta plockas stödet bort och eleverna förväntas 
ha uppnått en matematisk förståelse. I det första steget dominerar ett vardagligt språk 
men det matematiska språket ska ha utvecklats till det sista steget. Av den anledningen 
är det viktigt att eleverna i steg 2 utmanas och introduceras till ämnesspecifika ord och 
begrepp. (Skolverket, 2018) “Stöttning har tre huvudsakliga egenskaper; den leder 
eleverna mot nya begrepp, mot högre förståelse och mot ett nytt språk” (Skolverket, 
2018, s. 6) I praktiken kan stöttningen innebära att eleverna får arbeta med laborativt 
material som konkretiserar matematiken. Språket kan i sin tur konkretiseras genom 
att det knyts till en handling. Sterner, Helenius och Wallby (2014) föreslår hur lärare 
exempelvis kan beskriva vad de gör samtidigt som de gör det. När språk och handling 
interagerar ökar förståelsen för det matematiska innehållet. 

2.3 Laborativt material 

Med laborativt material avses i detta arbete föremål som används i undervisningssyfte 
och som eleverna kan känna och klämma på. Exempel på laborativt material är 
multibas, centikuber, mynt och plockmaterial. Till laborativt material räknas inte 
läroböcker, visuella stöd och IKT-verktyg. Matematiklärande kan beskrivas som en 
lärprocess från konkret till abstrakt. Rystedt och Trygg (2010) menar att laborativt 
material kan användas för att skapa en grundläggande konkret matematisk förståelse. 
Allt eftersom elevernas matematiska förståelse utvecklas plockas det laborativa 
materialet successivt bort. Samtidigt menar Marshall och Swan (2008) att det 
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laborativa arbetssättet ställer krav på läraren. De menar att materialet enbart blir en 
stöttning om läraren har ett matematiskt syfte med användandet av materialet. Syftet 
kan exempelvis vara att förstå positionssystemet med hjälp av multibas. Skolverket 
(2011) kunde i en utvärdering av matematikundervisningen konstatera att lärare ofta 
arbetar med laborativt material utan ett matematiskt syfte vilket inte leder till någon 
matematisk utveckling hos eleverna. Vidare konstaterar Marshall och Swan (2008) att 
det laborativa materialet behöver vara lämpligt och av värde för den kunskapsinlärning 
som ska ske. Fortsättningsvis påtalar Marshall och Swan (2008) att läraren även 
behöver ha förståelse för den matematik som ska läras ut samt vara medveten om hur 
det laborativa materialet kan användas för att skapa förståelse för matematiska 
koncept. De understryker även att det är viktigt att tänka på att användandet av 
laborativt material är beroende av vilka elever du som lärare har. Elever som redan 
nått en förståelse för den abstrakta matematiken är inte i samma behov av laborativt 
material som elever som inte gjort det.  

Rystedt och Trygg (2010) presenterar en modell för hur lärare kan stötta elever i sin 
progression från konkret till abstrakt matematik. Progressionen sker genom fyra olika 
nivåer benämnda konkret, halvkonkret, halvabstrakt och abstrakt. På den konkreta 
nivån behöver eleverna utveckla en grundläggande matematisk förståelse med hjälp av 
laborativt material. Därefter, på den halvkonkreta nivån, byts det laborativa materialet 
ut mot bilder. På den halvabstrakta nivån får eleverna använda sig av informella 
symboler så som ringar eller streck istället för bilder. Istället för en bild på tre äpplen 
är talet representerat av tre streck. Till sist kommer den abstrakta nivån där det 
matematiska språket ersätter bilder och informella symboler, i detta fall symbolen 
3. Marshall och Swan (2008) tillägger även att det är avgörande att eleverna ges 
möjlighet att samtala om det laborativa materialet och vad det representerar. Detta 
menar författarna fördjupar elevernas matematiska förståelse. De påstår att språket är 
avgörande för att gå från det laborativa och konkreta till abstrakt matematik.  

McDonough (2016) förklarar att arbetet med laborativt material behöver vara 
strukturerat. Inför lektionen behöver läraren först ha klargjort vad syftet med 
lektionen är och hur det laborativa materialet kan nyttjas i det syftet. På lektionen 
behöver läraren modellera för eleverna hur det laborativa materialet ska användas. 
Under arbetets gång behöver läraren sedan säkerställa att eleverna har förstått genom 
att ställa frågor. Slutligen behöver alla elever ges möjlighet att diskutera och förklara 
hur de har gått till väga. Elevens utveckling av den matematiska förståelsen synliggörs 
genom användandet av det laborativa materialet.  

 

2.4 Sociokulturellt lärandeperspektiv 

I vår studie utgår vi från det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs teorier om 
lärande. Det sociokulturella lärandeperspektivet betonar språkets betydelse inom 
lärandet där språket hjälper människan att, genom kommunikation med andra, förstå 
sin omvärld. Inom teorin ses språk som något dynamiskt som interagerar med andra 
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uttrycksformer. Vidare utgår teorin från att vi lär oss med hjälp av redskap vilket kan 
kallas för mediering. Vygotskij menar att det finns två typer av redskap; språkliga och 
fysiska redskap. Med språkliga redskap avses ”en symbol, ett tecken eller ett 
teckensystem vi använder för att tänka och kommunicera” (Säljö, 2014, s.299). Med 
fysiska redskap avses verktyg som kan användas för att uttrycka kunskap, exempelvis 
en spade eller en linjal. Det sociokulturella lärandeperspektivet utgår från att de två 
typerna av verktyg går hand i hand och att den ena förutsätter den andra. Vidare 
framhäver teorin att kunskaper alltid är både teoretiska och praktiska. Det teoretiska 
och det praktiska är beroende av varandra och utvecklas parallellt. Vygotskij menar att 
det finns två olika typer av språkliga redskap; vardagliga begrepp och vetenskapliga 
begrepp. De vardagliga begreppen är grundläggande begrepp som vi använder i vår 
vardag och lär oss genom vår kommunikation med andra. Vetenskapliga begrepp är 
istället de begrepp som är mer abstrakta och som man behöver få förklarade för sig för 
att förstå. Detta menar Vygotskij tar plats i skolan där läraren blir nyckeln till att hjälpa 
eleverna att förstå vetenskapliga begrepp. Utifrån detta perspektiv ser vi lärande som 
en medierande process där verktyg (laborativt material) kompletterar 
språksvårigheter och stöttar språkinlärning vilket har hjälpt oss att förstå 
respondenternas svar.  

3 Metodologi 

Detta kapitel är indelat i fem delar. I den första delen presenteras studiens urval och 
datainsamlingsmetod. I den andra delen presenteras studiens datasorteringsmetod. I 
den tredje delen presenteras studiens tolkningsmetod. I den fjärde delen presenteras 
studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Slutligen, i den femte delen, 
presenteras de etiska principer vi förhållit oss till. 

3.1 Urval och datainsamlingsmetod  

Vi har valt att genomföra intervjuer för att få svar på våra forskningsfrågor. För att 
hitta respondenter till studien har vi kontaktat flera skolor. På skolorna har vi 
efterfrågat lärare som är verksamma i årskurs F-3 och som arbetar med laborativt 
material i sin matematikundervisning. Vi har valt att kontakta rektorer på skolor per 
mejl. Dessa har sedan vidarebefordrat efterfrågan till de verksamma lärarna alternativt 
gett oss kontaktuppgifter. Vi valde att kontakta rektorerna för att nå ut till en större 
mängd lärare. En förutsättning för deltagande har även varit att lärarna undervisar 
flerspråkiga elever. Sammanlagt har vi genomfört intervjuer med sju verksamma 
lärare. 

Vi har valt att använda oss av enskilda intervjuer i semistrukturerad form. Trost (2010) 
menar att respondenterna vid enskilda intervjuer ger mer sanningsenliga svar jämfört 
med en gruppintervju där respondenterna skulle kunna påverkas av varandra. Vidare 
har vi valt en semistrukturerad form som, enligt Denscombe (2018), ger respondenten 
möjlighet att framföra och utveckla sina tankar och idéer under intervjuns gång. 
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Metoden har således valts för att generera en mer nyanserad och bredare bild av hur 
lärare upplever att de använder laborativt material i sin matematikundervisning för 
flerspråkiga elever.  

Vid intervjutillfället deltog båda författarna. En av oss ställde alla frågor medan den 
andra förde anteckningar. Vi valde att genomföra alla intervjuer gemensamt för att 
båda skulle bli lika förtrogna med vår data. Vidare ville vi båda kunna ställa följdfrågor 
för att säkerställa vår förståelse. Genom att föra anteckningar under intervjuns gång 
kunde vi återkomma till något som behandlats tidigare under intervjun och ställa 
följdfrågor på plats. Anteckningarna kunde senare användas som en grund när vi 
sammanfattade intervjuerna, de blev ett komplement till inspelningarna. 

3.2 Databearbetning 

Vår data har samlats in genom intervjuer där vi fört anteckningar och gjort 
ljudinspelningar. När vi har lyssnat på ljudinspelningar har vi valt att inte transkribera 
då information som är irrelevant för studiens syfte inte är nödvändig att anteckna. Vi 
har utifrån anteckningarna och ljudinspelningarna gjort en sammanställning av den 
data som är relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi började med att 
sammanställa varje intervju enskilt och skriftligt, därefter färgkodade vi likheter och 
skillnader i intervjuerna för att sedan skapa en gemensam sammanställning. Vi 
markerade återkommande ord och begrepp som progression, leka, 
representationsformer i samtliga intervjuer. Vidare uppmärksammade vi ord och 
begrepp som enstaka respondenter nämnde som bedömning och minnesbilder. 
Genom att göra på detta sätt kunde vi sammanställa all data för att få en helhetsbild av 
respondenternas svar.  

När vi sammanställt vår data kunde vi uppmärksamma en gemensam struktur i 
intervjuerna där fyra teman utkristalliserades. Utifrån vår sammanställning har vi valt 
att sortera vår data i fyra teman. Dessa teman växte fram utifrån hur våra 
intervjufrågor ställdes. Inför intervjuerna hade vi förberett frågor som skulle kunna 
generera data som besvarar studiens syfte och forskningsfrågor (se bilaga 3). Det var 
sedan intervjuernas händelseförlopp som avgjorde i vilken ordning frågorna ställdes. 
Ordningen på frågeställningarna blev således olika men varje intervju kom att kretsa 
kring fyra övergripande teman. De fyra övergripande teman som behandlades under 
varje intervju är: utmaningar, lösningar, argument och risker. I temat ”utmaningar” 
belyste lärare vilka utmaningar de fann i matematikundervisningen av flerspråkiga 
elever. I temat ”lösningar” belyste lärarna hur laborativt material kan nyttjas för att 
lösa utmaningarna. I temat ”argument” redogjorde lärarna för syftet att arbeta så som 
de gör. I temat ”risker” belyste lärarna risker de såg i att arbeta med laborativt material 
i matematikundervisningen av flerspråkiga elever.  

En tolkning av vår data skedde under insamlingens gång. Under intervjuerna ställdes 
följdfrågor för att minska våra tolkningsmöjligheter av respondenternas svar. Vi ville 
ha så direkta och tydliga svar som möjligt för att ingen ytterligare tolkning skulle vara 
nödvändig. För att förstå lärarnas svar utgår vi från den sociokulturella teorin och att 
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det laborativa materialet är ett medierande verktyg.  Tolkningen av vår data 
framkommer under resultatdelen vilken presenterar hur lärarnas svar har analyserats.  

3.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet innebär att en studie mäter det den avser att mäta (Trost, 2010). Vår studie 
kan sägas uppnå validitet genom våra metodval. Studien avser att undersöka hur lärare 
beskriver att de arbetar med laborativt material i matematikundervisningen av 
flerspråkiga elever samt i vilket syfte. Därav är intervjuformen en lämplig metod för att 
uppnå studiens syfte. Genom intervjuer kunde vi få ta del av lärares beskrivningar. 
Denscombe (2018) menar att intervjuer används just för att undersöka personers 
uppfattningar, tankar och idéer.  

Vidare har vi formulerat våra frågeställningar och våra intervjufrågor på så vis att de 
operationaliserar studiens syfte. Vi har ställt tydliga och enkla intervjufrågor i syfte att 
undvika att frågorna misstolkas. Under intervjuerna har vi även definierat begrepp 
som skulle kunna vara otydliga för att få data som är relevant för syftet.  

Reliabilitet innebär att en studies resultat är tillförlitliga (Trost, 2010). För att uppnå 
reliabilitet har vi eftersträvat transparens i våra beskrivningar av våra val av metod för 
såväl urval, datainsamling och databearbetning. Vårt val av metod säkerställer att 
respondenterna inte påverkas av varandra och därmed kan vår data anses vara 
tillförlitlig. Intervjuerna spelades in och därför har vi kunnat lyssna på intervjuerna 
flera gånger för att säkerställa att vår data analyseras korrekt för att studiens resultat 
ska bli tillförlitligt.  

Slutligen innebär generaliserbarhet att studiens resultat kan tillämpas på andra 
situationer (Trost, 2010). Vår studie är småskalig och kan med den anledningen inte 
generaliseras. Dock kan möjligtvis vår metod tillämpas i liknande studier (Denscombe, 
2018).  

3.4 Forskningsetiska principer 

Vid studiens genomförande har vi utgått ifrån de forskningsetiska principerna som 
stipuleras av Vetenskapsrådet (2017). All forskning ska utgå från individskyddskravet 
vilket ställer fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet Informationskravet innebär att 
respondenterna blivit informerade om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att 
våra respondenter fått ge sitt samtycke till deltagande i studien och att de när som helst 
kan avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas 
deltagande är konfidentiellt. Därför framkommer inte namn på respondenter och 
deras arbetsplatser i arbetet. Deras personuppgifter finns ej tillgängliga för andra än 
undersökningsledarna. Vidare raderas alla uppgifter när arbetet är godkänt. 
Nyttjandekravet innebär att respondenternas intervjusvar enbart kommer användas i 
denna studies syfte. (Vetenskapsrådet, 2017). 
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Inför alla intervjuer har respondenterna fått tagit del av ett informationsbrev (se bilaga 
1) där det framgår vad ett deltagande i studien innebär. Vidare har de vid 
intervjutillfället fått underteckna en samtyckesblankett (se bilaga 2).  

4 Resultat 

Nedan presenteras data från våra intervjuer under tre rubriker; utmaningar och 
lösningar, argument samt risker. I vår databearbetning hade vi ursprungligen fyra 
kategorier. Vi har valt att presentera utmaningar och lösningar under samma rubrik 
då dessa är svåra att särskilja. Allt som resultatet presenterar berör flerspråkiga elever 
och inte elever generellt.  

4.1 Utmaningar och lösningar 

I samtliga intervjuer uppges begreppsförståelse vara den största utmaningen med att 
undervisa flerspråkiga elever i matematik. Begrepp som lärarna menar kan bli 
utmanande för eleverna är såväl matematiska begrepp som vardagsord som används 
inom en matematisk kontext. Alla lärare lyfter lägesord och jämförelseord som 
exempel på matematiska begrepp. De vardagsord som lärarna menar blir 
problematiska för flerspråkiga elever är de ord som har en innebörd i en vardaglig 
kontext och en annan innebörd i en matematisk kontext. En lärare exemplifierar med 
ordet bråk. Bråk kan i en matematisk kontext uttrycka en del av en helhet, exempelvis 
en halv eller en fjärdedel. I en vardaglig kontext kan bråk avse en konflikt mellan två 
eller flera personer. Två av lärarna uppger att textuppgifter inom matematiken av 
denna anledning blir problematiska.  

 
Tabell 1. Tabellen visar utmaningar som respondenterna menar kan uppstå i undervisningen 
av flerspråkiga elever i matematik samt vilka lärare som nämnt vilken utmaning.  

Alla lärare har laborativt material tillgängligt i det egna klassrummet. Exempel på 
laborativt material som förekommer i klassrummet är multibas, pengar, djur, kuber, 
pärlor och geometriska former. Samtliga lärare uppger att de använder sig av laborativt 
material. Fem lärare uppger att de använder sig av bildstöd. Tre lärare uppger att de 
använder sig av sitt kroppsspråk för att förtydliga matematiken. Fyra lärare kan inte 
specificera hur laborativt material används i samband med genomgångarna. Tre lärare 
uppger dock att de arbetar laborativt med utomhusmatematik där de nyttjar skogens 
material som kottar och stenar. Laborativt material används dock främst vid 
grupparbeten och självständigt arbete. Alla lärare berättar att eleverna får ta fram det 
laborativa materialet när de upplever att de behöver det. Vidare berättar lärarna att de 
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visar eleverna hur de ska använda det laborativa materialet om eleverna efterfrågar 
det. Då visar läraren varje elev enskilt hur det laborativa materialet kan användas.  

Två lärare uppger att de arbetar med att koppla matematiken till elevernas vardag, 
genom att exempelvis använda sig av pengar.  

En lärare uppger att hen arbetar med att skapa minnesbilder hos eleverna så att den 
matematiska förståelsen blir knuten till ett specifikt minne. Hen exemplifierar hur 
begreppen häften och dubbelt kan befästas genom att en elev får springa dubbelt så 
många varv runt huset än en annan elev.  

 
Tabell 2.Tabellen visar vilka lösningar respondenterna menar kan tillämpas för att åtgärda 
utmaningarna samt vilka lärare som nämner vilka lösningar. 

4.2 Argument 

Samtliga lärare uppger att det laborativa materialet används för att det möjliggör en 
mer konkret och praktisk undervisningsform. De menar dessutom att laborativt 
material främjar alla elevers matematiska utveckling inte enbart flerspråkiga elevers. 
Dock understryker de hur specifikt flerspråkiga elever gynnas av att arbeta med 
laborativt material. Dessa lärare uppger att det konkreta materialet kan kompensera 
för lärarens oförmåga att förmedla matematiken genom ord. Det laborativa materialet 
skapar nya kommunikationsvägar.  

Samtliga lärare uppger att laborativt material ska nyttjas som del av en progression. 
De uppger att laborativt material främst dominerar i förskoleklass och årskurs 1. Allt 
eftersom elevernas matematiska förståelse utvecklas plockas materialet bort.  

Fyra av lärarna vidareutvecklar att laborativt material kan användas för att synliggöra 
det matematiska innehållet. De lyfter hur viktigt det är att eleverna får uppleva 
matematiken med flera sinnen. Detta innebär till exempel att få plocka med materialet. 

En lärare anger som fördel med att arbeta med laborativt material:  

Att man får göra något med händerna. Att man inte bara får sitta och lyssna och skriva. Utan 
man får även se svaren med hjälp av synen. Att du använder flera olika sinnen när du jobbar.  

(Lärare 1) 

Två lärare uppger hur viktigt det är med olika representationsformer och att laborativt 
material är ett sätt att få en variationsrik undervisning.  
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Två lärare menar även att det laborativa materialet kan nyttjas för att göra kopplingar 
till elevernas vardag vilket de menar skapar en större förståelse för matematiken. 
Lärarna menar att det är svårt att göra detta muntligt med flerspråkiga elever och att 
det istället kan påvisas genom laborativt material. 

En lärare uppger att ett syfte med att arbeta med laborativt material är att det blir 
synligt huruvida eleven har förstått det matematiska innehållet eller inte. Läraren 
menar att när eleven skriver på papper kan det uppstå slarvfel och att det laborativa 
materialet istället kan tydliggöra elevens matematiska förståelse.  

En annan lärare uppger att hon arbetar med laborativt material för att undervisningen 
blir mer lustfylld. Hon beskriver att eleverna oftast har så pass roligt att de inte vet att 
de arbetar med matematik.  

 
Tabell 3. Tabellen visar vilka argument som respondenterna använder för att motivera sitt 
användande av laborativt material samt vilka lärare som nämner vilka argument.  

4.3 Risker 

Sex lärare uppger att en risk med laborativt material är att eleverna leker med 
materialet istället för att använda det till dess egentliga syfte. En lärare uppger att detta 
kan vara ett resultat av lärarens oförmåga att förmedla syftet med användandet av det 
laborativa materialet.  

Tre lärare uppger risken att elevernas kunskap blir befäst i det laborativa materialet 
och att progressionen stannar av. Med detta menar de att eleverna inte tar sig vidare 
till att arbeta halvabstrakt och så småningom abstrakt.  

En lärare menar att eleverna självmant kommer lägga ifrån sig materialet om de inte 
behöver det. För att undvika att eleverna leker med materialet, menar denne, att det är 
viktigt att materialet är så avskalat som möjligt.  

En annan lärare uppger att det finns elever som är i behov av laborativt material men 
som väljer att leka med det. Hen menar dock att materialet behöver finnas kvar hos 
eleven då materialet är en förutsättning för att eleven ska förstå det matematiska 
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innehållet. Materialet lämnas därmed till eleven i förhoppning att denne kommer att 
använda materialet i rätt syfte.  

En lärare upplever att flerspråkiga elever inte alltid förstår att olika laborativa material 
kan representera samma matematiska företeelse. Exempelvis att en enkrona och en 
kub båda representerar ental.  

  
Tabell 4. Tabellen visar vilka risker som respondenterna uppger kan uppstå i användandet av 
laborativt material i matematikundervisningen av flerspråkiga elever. 

4.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet har presenterats utifrån våra fyra teman; utmaningar, lösningar, argument 
och risker. 

Samtliga lärare upplever att begreppsförståelsen är den största utmaningen med att 
undervisa flerspråkiga elever i matematik. Vidare uppger de att laborativt material kan 
användas för att kompensera för flerspråkiga elevers språkliga brister. I resultatet kan 
vi se att lärarna främst använder halvkonkret material i den lärarledda 
undervisningen. Laborativt material används främst vid enskilt arbetet och 
utomhuspedagogik. Vid enskilt arbete används laborativt material på elevens egna 
initiativ.  

Argument till användandet av laborativt material i matematikundervisningen av 
flerspråkiga elever är att matematiken synliggörs. Lärarna presenterar olika argument 
för val av arbetssätt. Exempelvis att materialet gör undervisningen mer konkret och 
praktisk, erbjuder matematiska koncept utifrån olika representationsformer samt 
möjliggör kopplingar till elevernas vardagsliv.  

De risker som lärarna påtalar är att eleverna tenderar att leka med materialet istället 
för att använda det i dess matematiska syfte. Vidare lyfter lärarna att det finns en risk 
att elevernas kunskap blir befäst vid det laborativa materialet 

5 Diskussion 

Nedan följer en metoddiskussion samt en resultatdiskussion. Under 
metoddiskussionen diskuterar vi studiens metod samt hur den kan ha påverkat 
resultatet. Vidare förs en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras med 
utgång från bakgrundslitteraturen. Slutligen ger vi förslag på vidare forskning. 
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5.1 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte valdes semistrukturerade intervjuer som metod. För att kunna 
besvara våra forskningsfrågor och uppnå studiens syfte behövde vi ställa specifika krav 
för vilka som kunde vara respondenter. Därmed gjordes ett urval där vi efterfrågade 
lärare verksamma i årskurs F-3 och som arbetar med laborativt material i sin 
matematikundervisning för flerspråkiga elever. Det är ett specifikt urval och vi valde 
därför att kontakta rektorer som kunde avgöra om det fanns lärare på skolan som 
passade in i urvalet. På så vis sparade vi tid och lyckades nå ut till fler än om vi hade 
kontaktat lärare själva direkt. Samtliga lärare som vi intervjuade hade en 
lärarutbildning. De lärare som vi har intervjuat har uppgett att de arbetar laborativt i 
sin undervisning av flerspråkiga elever. Detta är dock inget vi har kunnat säkerställa 
utan vi har litat på deras utsagor. Om mer tid hade funnits hade vi kunnat säkerställa 
detta samt deras svar under intervjun genom observationer. Samtidigt har vi valt 
forskningsfrågor som undersöker lärarnas egna upplevelse av arbetssättet och således 
torde detta inte ha påverkat studiens resultat.  

Inför intervjun har vi läst på och förberett oss för hur en intervju bör genomföras. Vi 
hade förbestämda frågor men under intervjun ställdes även följdfrågor utifrån vad 
läraren sa. Dels för att få utvecklade och välmotiverade svar dels för att säkerställa vår 
förståelse. Frågorna vi ställde var öppna frågor som var enkelt formulerade för att 
undvika missförstånd. Vi valde även att vid intervjutillfället definiera vad vi menade 
med laborativt material och flerspråkiga elever för att detta inte skulle missförstås. 
Vidare har vi medvetet jobbat för att hålla oss neutrala och inte gett någon respons på 
lärarnas svar, varken muntligt eller genom kroppsspråk. Denscombe (2018) menar att 
detta är viktigt för att undersökningsledarna inte ska påverka resultatet. Under 
intervjun har vi spelat in lärarna för att kunna lyssna på intervjun igen när vi 
analyserade resultatet. Vi tror inte att detta har påverkat lärarnas svar men det kan vi 
inte säkert veta. Som komplement till inspelningarna gjordes även anteckningar under 
intervjuerna. En av oss ställde frågor och den andra gjorde anteckningar. Vi valde att 
göra så för att skulle kunna fokusera på dialogen med läraren och den andra vara 
uppmärksam på att fånga upp det som var relevant för studiens syfte. Vi valde att 
genomgående ha samma upplägg för att alla intervjuer skulle få samma förutsättningar 
och för att minska vår inverkan på resultatet. Detta ledde även till att intervjuerna fick 
samma struktur vilket även blev en bra grund för datasorteringen.  

När vi analyserade resultatet kunde vi se att alla intervjuer fick en gemensam struktur 
där diskussionen kretsade kring fyra huvudteman. Dessa teman ansågs även vara 
relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Därmed utgick vi från dessa teman 
när vi sorterade och analyserade vår data. Vi som utför studien har en inverkan på 
arbetet då det är vi som väljer ut vilket innehåll som anses vara relevant för studiens 
syfte. När vi har sållat ut data ifrån intervjuerna har vi alltid haft studiens syfte och 
frågeställningarna som utgångspunkt för att minimera vår inverkan på resultatet.  
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5.2 Resultatdiskussion 

Nedan följer diskussion av studiens resultat där vårt resultat kommer sättas i relation 
till bakgrundslitteraturen. Diskussionen presenteras i tre delar baserade på resultatets 
tre rubriker. Den första delen behandlar utmaningar och lösningar, den andra delen 
behandlar argument och den tredje delen behandlar risker. 

5.2.1 Utmaningar och lösningar 

Samtliga lärare som intervjuats lyfter att de matematiska begreppen är en utmaning 
med att undervisa flerspråkiga elever inom matematikämnet. Lärarna menar att 
problem kan uppstå då begrepp som används inom matematiken kan ha en annan 
innebörd inom vardagsspråket. Det här konstaterar även Skolverket (2012) som menar 
att flerspråkiga elever behöver lära sig både vardagsspråket och det ämnesspecifika 
språket. Hansson (2011) konstaterar att språket har en betydande roll i elevers 
matematikutveckling. För elever som saknar språkkunskaper kan således även 
matematiken bli utmanande. Vidare menar Sterner och Lundberg (2002) att 
matematikämnet behandlar flera ämnesspecifika begrepp och termer och att dessa 
ställer krav på att eleverna har en språklig förståelse. Lärarna uppger att den här 
utmaningen är svårt att tackla men att de tar till laborativt material, kroppsspråk och 
bildstöd för att kompensera för elevernas språkliga brister. 

5.2.2 Argument för arbete med laborativt material  

Två lärare uppger att det är viktigt att flerspråkiga elever får ta del av ämnesinnehållet 
ur olika representationsformer. Hansson (2011) bekräftar att flerspråkiga elever 
gynnas om undervisningen genomsyras av olika representationsformer. Dels hjälper 
detta de flerspråkiga eleverna att utveckla sin matematiska förståelse men ger de även 
möjlighet att uttrycka sin förståelse. En lärare uppger att det laborativa materialet kan 
användas som ett bedömningsredskap. När den språkliga förmågan brister kan 
flerspråkiga elever använda laborativt material för att framföra sin förståelse. Detta 
hjälper sedan läraren vid fortsatt undervisning. Läroplanen (Skolverket, 2019) 
understryker vikten av att eleven ska utveckla en förmåga att använda sig av olika 
uttrycksformer inom matematikämnet. Det laborativa materialet kan därmed ses som 
en uttrycksform.  

Två lärare uppger även att eleverna gynnas av att undervisningen knyter an till deras 
egna erfarenheter. Exempelvis att man använder pengar som laborativt material då 
detta kan liknas till vardagssituationer. Rystedt och Trygg (2010) menar att 
”verklighetsknutna representationer är viktiga” (s.42). Samtidigt påtalar de en risk 
med att använda verklighetsanknutet material. Rystedt och Trygg (2010) konstaterar 
att det verklighetsknutna materialet kan leda eleverna bort från det matematiska 
innehållet. Detta menar författarna sker om det laborativa materialet inte lyckas 
representera det matematiska innehåll det är avsett att göra. En av lärarna upplever 
att flerspråkiga elever inte alltid förstår att samma matematiskt innehåll kan 
representeras på olika sätt, med hjälp av olika material. Exempelvis att en krona 
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representerar samma sak som en kub. Även Rystedt och Trygg (2010) beskriver att 
elever kan stöta på hinder när de ska förstå sambandet mellan olika representationer 
av matematiska idéer. Vidare understryker de vikten av att läraren tydliggör dessa 
samband för eleven genom att använda olika material och påvisa skillnader och 
likheter.  

Samtliga lärare uppger att de arbetar med laborativt material som del av en 
progression. Deras utlåtande kan liknas vid den modell som Rystedt och Trygg 
presenterar (2010). Den innebär i korthet att eleverna i sin tidiga matematiska 
utveckling får stöd med hjälp utav laborativt material. Sedan byts detta material ut och 
plockas bort allt eftersom att elevernas matematiska förståelse utvecklas. Lärarna 
berättar exempelvis att de arbetar med halvkonkret material i form av bildstöd. Även 
om lärarna inte specifikt benämner den modell som Rystedt och Trygg (2010) redogör 
för så kan vi se likheter. Samtliga lärare berättar att de använder sig av bilder på tavlan 
vid genomgångar. Utifrån resultatet tycks halvkonkret material vara vanligare än 
laborativt material. Med utgångspunkt i Rystedts och Tryggs (2010) modell kan vi 
ställa oss frågande till huruvida lärarna hoppat över ett steg i progressionsmodellen. 
Modellen visar hur elever med hjälp av stöttning kan ta sig från konkret till abstrakt 
matematik. Ingen lärare kunde ge exempel på hur de arbetar laborativt i helklass. 
Istället påtalade lärarna hur eleverna hade tillgång till material vid självständigt arbete 
eller hur detta nyttjas vid utomhuspedagogik. Därmed ser vi inte att laborativt material 
får ta plats i den lärarledda undervisningen. Detta väcker frågan hur eleven kan 
förväntas förstå vad det laborativa materialet representerar, då eleven inte fått någon 
vägledning. Vidare kan man undra om det här grundar sig i att läraren saknar 
kunskapen om det matematiska innehållet eller om hur det laborativa materialet kan 
nyttjas. Marshall och Swan (2008) trycker just på lärarens ansvar att medvetet planera 
och synliggöra vad det laborativa materialet representerar för matematisk idé. 

En av lärarna uppger att elever som nyttjar materialet felaktigt inte ska ha det 
tillgängligt. Samtidigt uppger hen att flerspråkiga elever som behöver materialet ska 
ha tillgång till det även om denne inte vet hur det ska användas. Detta tolkar vi som att 
läraren i fråga frånsäger sig ansvaret. Läraren bör vara införstådd med att dennes 
ansvar är att vägleda eleven och anpassa sin undervisning utifrån elevens behov och 
förutsättningar (Skolverket, 2019). Med andra ord bör läraren lära eleven hur det 
laborativa materialet kan användas och vad det representerar. Vidare uppger en annan 
lärare att alla elever ska ha det laborativa materialet tillgängligt för att ingen ska känna 
sig utpekad. Vidare menar hen att elever som inte är i behov av materialet aktivt 
kommer välja att inte använda det. Således lämnar hen, likt tidigare nämnda lärare, 
ansvaret till eleven. Läroplanen betonar att eleven ska lära sig ansvarstagande och att 
kunna bedöma sina egna förmågor (Skolverket, 2019) men ovanstående lärare menar 
att de främst använder laborativt material inom de tidigare åldrarna. Vi kan ställa oss 
frågande till huruvida det är rimligt att anta att en sjuåring kan ta det ansvaret över sin 
matematikutveckling?  
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5.2.3 Risker 

Sex lärare uppger att en risk med att arbeta med laborativt material inom 
matematikundervisningen är att eleverna leker med materialet istället för att använda 
det till dess egentliga syfte. Här kan man ställa sig frågande till huruvida det är 
materialet som skapar dessa risker eller om riskerna uppkommer när materialet 
används felaktigt? Rystedt och Trygg (2010) påtalar vikten i att läraren handleder 
eleverna i hur det laborativa materialet ska användas för att det ska bli gynnsamt för 
elevernas matematiska utveckling. Därmed kan det möjligtvis vara så att elever som 
leker med materialet inte har fått lära sig hur de ska använda materialet på rätt sätt 
utifrån dess matematiska syfte. En av lärarna påpekar att arbetet med laborativt 
material kan bli så pass lustfyllt att eleverna inte vet att de arbetar med matematik. Vi 
ställer oss frågande till huruvida det matematiska syftet i detta fall överhuvudtaget 
synliggörs. Sker en kunskapsutveckling när det laborativa materialet blir överordnat 
det matematiska syftet? 

Rystedt och Trygg (2010) beskriver en studie där man jämfört hur elever som fått 
handledning och elever som inte fått handledning arbetar med laborativt material. 
Författarna konstaterar att det är avgörande att läraren skapar en ordning och struktur 
för hur eleverna ska arbeta med det laborativa materialet. Studien visade att elever som 
inte fått handledning i större utsträckning, än de som fått handledning och tydliga 
ramar, började leka med materialet. Således torde det vara så att den risk som lärarna 
påtalat kan undvikas genom tydliga ramar och vägledning i hur materialet kan 
användas utifrån det matematiska syftet. 

Vidare lyfter tre lärare att det finns en risk att elevernas kunskap blir befäst vid det 
laborativa materialet och att progressionen därmed stannar av. Lärarna menar att om 
de plockar bort det laborativa materialet så förstår inte eleverna det matematiska 
innehållet. I en utvärdering gjord utav Skolverket (2011) kunde det konstateras att det 
sällan fanns ett matematiskt syfte vid användningen av laborativt material. Detta 
resulterar således i att arbetet inte blir gynnsamt eller utvecklande för eleverna. 
Avsaknaden av ett matematiskt syfte kan vara ett resultat av lärarens bristande 
planering. Skolverket (2011) uppger vikten av att ha en långsiktig planering vid 
användandet av laborativt material. Vi tolkar det som att progressionen mellan det 
konkreta och det abstrakta måste vara genomtänkt innan det laborativa materialet 
introduceras. Vidare poängterar Skolverket (2011, s.26) att det slutgiltiga målet vid 
användandet av laborativt materialet är att eleven ska kunna ”upptäcka och använda 
abstrakta strukturer och relationer”.  

Samtidigt förklarar Rystedt och Trygg (2010) att det laborativa materialet måste 
kompletteras av den abstrakta matematiken för att den ska bidra till elevernas 
utveckling. Författarna påpekar att om man använder laborativt material bör man 
påvisa samma matematiska innehåll på ett abstrakt sätt för att eleverna ska få se 
sambandet mellan det konkreta och det abstrakta.  
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Återigen kan vi fråga oss om det är det laborativa materialet i sig som skapar hinder 
för elevernas matematiska utveckling eller om det snarare är så att materialet används 
på fel sätt? Vilket torde vara ett resultat av lärarens agerande.  

5.2.4 Slutsats 

Det vi har kommit fram till är att lärare tycker att det är utmanande att undervisa 
flerspråkiga elever inom matematikämnet. För att bemöta den utmaningen nyttjar de 
laborativt material vilket kan göras i olika syften. Även om ett huvudsakligt syfte med 
det laborativa materialet är att kompensera för språkliga brister kan vi se att lärarna 
inte alltid vet hur de ska göra det. Vidare kan vi se att de risker som lärarna lyfter med 
det laborativa materialet inte beror på materialet i sig utan lärarens oförmåga att 
använda det på rätt sätt. För att materialet ska bli gynnsamt behöver det vara en del av 
en progression från konkret till abstrakt. I intervjuerna kan vi dock se att materialet 
inte alltid används som del av en progression och därmed blir ett hinder i elevernas 
matematiska utveckling. Marshall och Swan (2008) uppger att läraren avgör vilken roll 
det laborativa materialet spelar i matematikinlärningen. Läraren behöver ha klargjort 
vilken matematisk idé som eleverna förväntas förstå och hur det laborativa materialet 
kan hjälpa dem med detta. Under vår studie har vi uppmärksammat att lärare tenderar 
att överlämna ansvar till eleverna att själva avgöra när och hur det laborativa 
materialet ska användas. Detta är något som förvånade oss och det vore intressant att 
få ta del av elevens perspektiv. Hur upplever eleverna användningen av laborativt 
material?   
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Bilaga 1: Informationsbrev och förfrågan om deltagande i intervjustudien, med 
titeln: Laborativt material – när språket inte räcker till 

Vid arbete med problemlösningsuppgifter i matematik har det visat sig att många 
elever har problem att förstå språket i uppgiften. Detta gäller elever med svenska som 
modersmål, men i ännu större grad elever med annat modersmål. Ett sätt att 
överbrygga dessa språkliga hinder för matematikutveckling kan vara att jobba med 
laborativt material. Syftet med studien är att undersöka hur lärare verksamma i 
årskurs F-3 beskriver att de använder laborativt material, och i vilket syfte, för att 
stödja flerspråkiga elevers matematikutveckling. Du tillfrågas härmed om deltagande 
i denna undersökning. 

Om du väljer att delta i undersökningen kommer Du att få delta i en intervju. 
Intervjun beräknas ta ca. 30 minuter och genomförs på en tid och plats som Du 
bestämmer. Intervjun kommer att ske enskilt och den kommer att spelas in samtidigt 
som anteckningar förs. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Ingen obehörig får ta del av materialet och det förvaras så att 
det bara är åtkomligt för oss som är undersökningsledare. Inga namn på enskilda 
personer eller skolor som deltar kommer att framkomma i examensarbetet. 
Inspelningarna och anteckningar från intervjun kommer att förstöras när det 
examensarbete är godkänt. De uppgifter som vi samlar in kommer enbart att 
användas i studiens syfte.  

Vi som genomför undersökningen heter Emma König och Frida Järleskog. 
Undersökningen är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till 
grundskolelärare vid Mälardalens Högskola.  

Har du några frågor om studien får du gärna kontakta oss.  

 

Emma König   Frida Järleskog 
Student    Student 
ekg17001@student.mdh.se  fjg17001@student.mdh.se 
076–7153767   070–7577459 
 
Daniel Brehmer 
Handledare 
daniel.brehmer@mdh.se 
070–3242617 
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Bilaga 2: Samtycke till deltagande i intervjustudien med titeln: Laborativt material 
– när språket inte räcker till 

Jag har informerats om studiens syfte och om hur information samlas in. Jag har 
även informerats att jag när som helst kan avsluta mitt deltagande om jag önskar, 
utan att behöva ange orsak. Jag samtycker härmed att medverka i studien.  

 

Datum och ort: 

Underskrift: 

Namnförtydligande:  
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Bilaga 3: Intervjufrågor  
 

• Hur arbetar du med flerspråkiga elever i matematikundervisningen? (några 
specifika pedagogiska insatser eller extra anpassningar?)  

• Kan du beskriva dina tankar bakom att arbeta på det här sättet?  

• Vad använder du för laborativt material?  

• Hur använder du laborativt material?  

• Vilka fördelar upplever du med att arbeta med laborativt material i 
matematikundervisningen av flerspråkiga elever? 

• Vilka nackdelar upplever du med att arbeta med laborativt material i 
matematikundervisningen av flerspråkiga elever? 


