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Inledning 
 

 

Matematik som vetenskap är abstrakt och generell. Aritmetiska operationer, 

algebraiska formler och till och med naturliga tal är abstraktioner (Devlin, 1997). 

Redan i antikens Grekland för 2300 år sedan betraktade Aristoteles matematiken 

som ”abstraktioner av tingens konkreta egenskaper”. Enligt honom så utvinns 

kunskap genom att studera flera konkreta exempel för att upptäcka vad som är 

utmärkande för dem så att man därefter kan abstrahera och generalisera (Helenius 

& Mouwitz, 2009; Nationalencyklopedin, 1996). Denna abstrakta och generella 

natur som matematiken har är en enorm styrka då den gör att den kan tillämpas i 

oändligt många situationer, matematiken har frigjort sig från det konkreta som den 

beskriver (Kiselman & Mouwitz, 2008).  Denna styrka kan dock leda till 

svårigheter för den som vill lära sig matematik. 

 

Sannolikhet är ett av de områden som innefattas matematiken som kan upplevas 

som svårast att konkretisera och förstå. På många sätt går sannolikhetslära emot 

idéer som barn möter tidigt i matematiken som tydliga samband med simpla 

förklaringar. I stället för definitiva svar så möts elever av situationer där olika 

händelser kan inträffa och till skillnad från, till exempel, de fyra räknesätten är det 

inte lika lätt att illustrera vad som abstraheras genom sannolikhetslära (Threlfall, 

2004). 

 

För att underlätta abstrahering i matematikundervisningen så använder lärare 

ibland fysiskt material. Fysiskt material är en tämligen bred benämning på många 

olika verktyg. Dessa kan vara alla möjliga föremål, vardagliga eller specifikt 

utformade för undervisning (Szendrei, 1996). Fysiskt material kan dock inte skapa 

kunskap om matematik av sig själva, det pedagogiska värdet måste tillföras av en 

lärare (Ball, 1992; Clements, 1999; Fennema, 1973; Meira, 1998; Moyer, 2001; 

Szendrei, 1996). För grundläggande aritmetik kan fysiskt material bestå av fysiska 

föremål som representerar antal, kanske kastanjer eller pärlor som kan grupperas, 

adderas, subtraheras eller divideras. För sannolikhetslära kan fysiskt material bestå 

av tärningar eller lotter som kan dras slumpmässigt. 

 

Något som är intressant är att forskning visar att det finns en risk att elever inte 

tillgodogör sig undervisning i vilken fysiskt material används (Ball, 1992; 

Threlfall, 2004). Det kan krävas en viss matematisk förståelse för att eleven ska 

kunna se kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta och för det krävs 

vägledning, det krävs en lärare. Det är just därför detta arbete avser att nå en 

inblick i lärares användning av fysiskt material och hur de upplever att deras arbete 

med sådant material påverkar deras undervisning. 

 

Syftet med detta arbete är att synliggöra lärare använder fysiskt material i sin 

undervisning om sannolikhet i årskurs 4-6 och hur dess användbarhet i 



 

undervisningen i sannolikhetslära uppfattas av pedagogerna, inklusive vilka 

fördelar och nackdelar som finns. 

 

Bakgrund 
 

 

Matematiska verktyg 

 

Mänskligheten har en lång historia av att använda verktyg för att utöva matematik. 

Från arkeologiska fynd vet vi att människor har använt fysiska redskap för räkning 

i tiotusentals år, ett berömt exempel är ett vargben med inbrända markeringar som 

uppskattas vara omkring 30 000 år gammalt (Thompson, 1991). Andra verktyg 

som har förekommit genom historien är bland annat kulramar, abakuser, talpjäser, 

räknebord och räknepennor (Nationalencyclopedin, 1996). 

 

Fysiska verktyg i matematikundervisningen övergavs till förmån för skriftliga 

räknemetoder inom matematikundervisningen när dessa metoder började bli 

allmänt tillgängliga (Szendrei, 1996). De första att sträva efter att återinföra fysiskt 

material i undervisningen var Johan Amos Comenius (1592–1670) och Johann 

Heinrich Pestalozzi (1746–1827) enligt Szendrei. Comenius menade att 

användandet av sinnen var lika viktigt som eller mer viktigt än ord. Enligt 

Comenius har allt vetande sitt upphov i sinnlig åskådning och han formulerade en 

gyllene regel som han presenterade i sin bok Didacta Magna från 1632 (Comenius, 

1989): ” allt skall så mycket som möjligt visas fram inför sinnena”. Pestalozzi 

hade en liknande åskådning av lärande som Comenius, att observation och 

användande av sinnen är första steget i lärandeprocessen, och han kan ses som 

upphovsman till tanken om att systematiskt utgå från sinnlig erfarenhet i 

undervisningen (Szendrei, 1996). 

 

Fysiskt material är en väldigt bred benämning på en stor mängd olika material som 

används inom undervisning. Szendrei (1996) delar in fysiskt material i två 

huvudkategorier; vardagligt material som syftar till föremål som förekommer i 

vardagen, och pedagogiska material som syftar till föremål som är speciellt 

tillverkade i undervisningssyfte. Ivarsson (2009) benämner föremål som är 

utformade specifikt i undervisningssyfte för ”pedagogiska artefakter”, där en 

artefakt är ett föremål skapat av människan till skillnad från, till exempel, kottar, 

pinnar eller andra naturliga föremål som kan användas inom undervisning. Inom 

sannolikhet skulle en pedagogisk artefakt kunna vara ett föremål utformat för att 

illustrera slump, till exempel en tärning eller en påse ur vilken lotter kan dras. 

Vidare så kan användandet av fysiskt material betraktas som laborativ 

undervisning (Rystedt & Trygg, 2010) som kan förklaras på olika sätt. Svenska 

Akademiens ordlista beskriver ”laboration” som ett utförande av experimentellt 

arbete och att det inom pedagogisk verksamhet kan ingå i undervisningen. 

Dessutom krävs i ett laborativt arbetssätt att eleven är aktiv, det vill säga att de 



 

handlar och verkar i aktiviteten (Svenska Akademiens ordlista), och detta innebär 

både fysisk och mental aktivitet, att eleven både deltar i den laborativa aktiviteten 

och reflekterar över den (Rystedt & Trygg, 2010). 

 

Laborativ matematikundervisning 

 

 

Matematik som vetenskap är abstrakt och generell (Kiselman & Mouwitz, 2008). 

Till och med det naturliga talet är en abstraktion (Devlin, 1997). Matematiken 

måste nödvändigtvis vara abstrakt, frånskild det konkreta, för att vara 

generaliserbar, det vill säga tillämpbar i flera olika situationer och sammanhang. 

Enligt Aristoteles så skapas förståelsen för det abstrakta genom studie av det 

konkreta, genom att observera konkreta exempel och identifiera utmärkande 

aspekter av dessa. Utifrån dessa observationer så kan man abstrahera och 

identifiera generella regler (Helenius & Mouwitz, 2009). Enligt Aristoteles så är 

matematiken ”abstraktioner av tingens konkreta egenskaper”. 

 

En aspekt av laborativ undervisning som har uppmärksammats är fenomenet att 

kunskap som förvärvats på lektioner har en tendens att inte hållas fast utan glöms 

bort inom kort (Berthold, Nückles & Renkel, 2007). Berthold m fl menar att detta 

beror på bristande bearbetning och vidareutveckling av innehållet vilket i sin tur 

leder till luckor i förståelsen. Rystedt och Trygg (2010) menar att detta fenomen 

även förekommer i laborativ matematikundervisning, särskilt eftersom sådana 

lektioner ofta inte lämnar någon form av produkt som kan sparas, och talar därför 

för vikten av dokumentation vid laborativ matematikundervisning. 

 

Laborativ undervisning har potential att bidra till ökade insikter och förståelser 

men utan lärarhandledning finns ingen garanti för en positiv effekt på lärandet, att 

låta eleverna göra en laboration på egen hand medför ingen garanti att de lär sig. 

En lärare behöver organisera och leda arbetet för att det ska finnas en tydlig 

struktur. Läraren måste göra syftet med laborationen tydligt för eleverna. Läraren 

måste bidra genom att poängtera det viktiga i laborationen och ställa utvecklande 

frågor. Läraren måste uppmana eleverna till att utforska möjliga lösningar och ge 

förslag, därigenom blir läraren en deltagare i laborationen till en viss grad. Läraren 

måste möjliggöra diskussioner mellan olika elever. Läraren måste ställa krav på 

språket som används, alltså se till att det språk som elever förväntas lära sig som 

del av ett område är det språk de använder sig av. Slutligen så måste läraren se till 

att det uppstår en tankemässig utmaning för att eleverna ska kunna uppleva en 

förändring i deras tänkande (Nilsson 2005 se Rydstedt & Trygg 2010, s. 35). 

 

En svårighet i användandet av laborativt material som har uppmärksammats i 

studier är kopplingen mellan det abstrakta och det konkreta. Elever har visat sig ha 

svårigheter att översätta mellan representationer. Elever kan förstå en 

representation och koppla den till en matematisk idé men har svårt att göra 

kopplingar mellan olika representationer och behöver stöd för att relatera dessa till 



 

varandra (Ainsworth, 2006; Barmby, et al., 2009). För att elever ska kunna förstå 

sambandet mellan laborativa aktiviteter, egen informell förståelse och det abstrakta 

så krävs handledning (Clements, 1999). 

 

Det finns forskning som till viss grad ifrågasätter användandet av konkret material 

eller sättet på vilket sådant används. Ivarsson (2009) diskuterar elevers förmåga att 

tillgodogöra sig kunskap genom utforskning av pedagogiska artefakter och 

ifrågasätter konstruktivistiska antaganden gällande dessa, alltså antaganden som 

tar för givet att elever lär sig genom denna utforskning. Threlfall (2004) diskuterar 

ett antal missförstånd eller felaktiga slutsatser som elever kan dra utifrån arbete 

med pedagogiska artefakter, dessa visade sig i en undersökning. Båda dessa 

diskuterar vikten av lärare vid användandet av pedagogiska artefakter. En stor 

mängd forskning delar denna uppfattning och dessa verk uttrycker att fysiskt, 

laborativt material i sig inte kan lära ut matematik utan att detta matematiska värde 

måste tillföras av en lärare (Ball, 1992; Clements, 1999; Fennema, 1973; Meira, 

1998; Moyer, 2001; Szendrei, 1996). 

 

Lgr 11 och tillhörande kommentarmaterial 

 

 

I lgr 11 så är det centrala innehållet för ämnet matematik indelat i olika delämnen. 

Ett av dessa är rubricerat ”sannolikhet och statistik”. För årskurs 4–6 så lyder den 

punkt under denna rubrik som behandlar sannolikhet (Skolverket 2018, s. 57): 

 
”Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt 

material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga 

försök.” 

 

Denna punkt är utvidgad från motsvarande punkt för årskurs 1–3 som specifikt 

föreskriver ”slumpmässiga händelser i experiment och spel”. Skolverkets 

kommentarmaterial till kursplanen i matematik (Skolverket, 2017) ger som förslag 

att elever kan resonera kring möjligheten att få bara sexor när man slår en tärning 

upprepade gånger. Det skulle alltså vara ett exempel på användande av konkret 

material i undervisningen, specifikt en pedagogisk artefakt i form av en tärning 

och samstämmer med forskning som säger att experimentella data av denna typ 

leder till resonemang kring sannolikhet (Steinbring, 1991). 

 

Sannolikhet 

 

 

För detta arbete har fokus lagts på sannolikhetslära, ett ämne som ofta har ansetts 

av forskare som ett ämne som är svårt för barn, och till viss del även vuxna, att 

konkretisera och begripa. Forskning inom sannolikhetslära, specifikt vid studier 



 

kring barn och elevers utveckling i samband med slumpsituationer, har i huvudsak 

utgått från ett av två perspektiv. Det psykologiska perspektivet, ibland kallat det 

kognitiva perspektivet, (Gilovich et al., 2002; Kahneman & Tversky, 1972; 

Tversky & Kahneman, 1973) fokuserar på kognitiva mönster, mönster i hur 

individer tänker. Det matematikpedagogiska perspektivet (Shaughnessy, 1992) 

fokuserar på inlärning. 

 

Matematiska teorier kring sannolikhet kan tolkas som teorier för induktiv 

slutledning, teorier som vägleder slutledning från data till hypotes (Cosmides & 

Tooby, 1996). Äldre forskning har antytt att sannolikhet är ett koncept som av 

naturen är svårbegripligt för människor (Cosmides & Tooby, 1996), sådan 

forskning antyder att sannolikhet är någonting som för människor är svårt att 

internalisera psykologiskt. Detta perspektiv pekar på fenomen som ”the gambler’s 

fallacy”, ungefär ”hasardspelarens villfarelse” på svenska, som är idén att 

sannolikheten för ett visst resultat i en slumpsituation, till exempel chansen att slå 

sex på en sexsidig tärning, skulle bli större ju fler gånger andra resultat inträffar. 

Andra exempel på sådana villfarelser är tanken att önskade resultat i en 

slumpsituation skulle ha högre eller lägre chans än andra resultat även om chansen 

är den samma som till exempel vid en slantsingling. Sådana vanligt förekommande 

missuppfattningar och villfarelser skulle kunna förklaras av en medfödd svårighet 

att förstå sannolikhet (Cosmides & Tooby, 1996). 

Det finns dock forskning som ifrågasätter slutsatsen att människan av naturen har 

svårt att förstå sannolikhet (Gigerenzer et al, 1991). Induktiva resonemang och 

statistisk slutledning kan ses som värdefulla mekanismer i evolutionära och 

ekologiska kontexter (Cosmides & Tooby, 1999), med andra ord så är förmågan 

att bedöma sannolikhet en som förbättrar en individs chans att överleva och 

fortplanta sig i naturen, till exempel genom riskbedömning i potentiellt farliga 

situationer eller sannolikhet att hitta föda på vissa platser. Detta skulle innebära att 

situationen i vilken sannolikhet tillämpas skulle ha en inverkan på individens 

förmåga att rationellt bedöma sannolikhet, en tärning eller kortlek är artificiella i 

den mening att de inte reflekterar naturliga situationer i vilken förståelse för 

sannolikhet skulle vara värdefull. Utifrån det perspektivet så blir det viktigt att 

lärande situationer konstrueras på ett korrekt sätt för att uppnå önskad inverkan 

och resultat (Nilsson, 2007). 

Teori 
 

 

Då syftet för detta arbete ligger på lärares syn på ett fenomen, användandet av 

fysiskt material i sannolikhetsundervisning, så har fenomenografi valts som 

teoretiskt perspektiv för analys av data. Fenomenografi är inriktad just på att 

beskriva människors förståelse i sin omvärld (Dahlgren & Johansson, 2015) och 

lämpar sig därför för att analysera data som kommer att ta form av uttalanden från 

lärare om just deras förståelse av hur deras undervisning påverkas av 

användningen av fysiskt material. 

 



 

Fenomenografi är en metodansats för att analysera data från enskilda individer, 

vanligtvis data insamlad genom halvstrukturerade intervjuer. Huvudsakligen ligger 

fokus på att uppmärksamma skillnader i människors uppfattningar snarare än 

likheter (Dahlgren & Johansson, 2015). 

 

Begrepp 

 

Nyckelbegrepp för fenomenografin är uppfattning och utfallsrum. En uppfattning 

kan beskrivas som ”ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något” (Marton & 

Booth, 1998). Uppfattningar är av sin natur kvalitativa, olika människor kan ha 

olika uppfattningar av samma fenomen. Uppfattningar är alltså en kvalitativ typ av 

data. 

Om man frågar flera olika människor om deras uppfattning av ett specifikt 

fenomen får man en uppsättning av uppfattningar som kollektivt benämns 

utfallsrum (Dahlgren & Johansson, 2015). 

 

Analysmodell 

 

I detta arbete används en fenomenografisk analysmodell i likhet med den som 

beskrivs av Dahlgren & Johansson (2015). Det första steget innebär helt enkelt att 

ta del av intervjuerna genom att lyssna till dessa då det är i dessa som relevant data 

finns. Anteckningar kan med fördel föras för att hjälpa minnet. 

 

Det andra steget är början på den faktiska analysen och går ut på att identifiera 

meningsfulla uttalanden i intervjumaterialet (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Specifika uttalanden separeras från resten av materialet och sparas. Uttalanden 

bedöms som meningsfulla eller inte utifrån deras relevans till arbetets syfte. 

 

I det tredje steget jämförs de meningsfulla uttalanden som identifierats. Likheter 

och skillnader upptäcks (Dahlgren & Johansson, 2015). 

 

I det fjärde steget grupperas de meningsfulla uttalandena utifrån de likheter och 

skillnader som upptäcktes i jämförelsen (Dahlgren & Johansson, 2015). Skillnader 

skapar kontrasterande kategorier där uttalanden som liknar varandra kan placeras. 

 

I det femte steget artikuleras kategorierna, det vill säga att essensen i kategoriernas 

likheter identifieras (Dahlgren & Johansson, 2015). Med andra ord så hittas kärnan 

i vad som utmärker kategorierna. Steg fyra och fem kan behöva upprepas för att nå 

en uppsättning av kategorier som bidrar till arbetets syfte. 

 



 

I steg sex, när kategorierna är bestämda, så ges kategorierna namn som talar om 

vad som utmärker dem (Dahlgren & Johansson, 2015). Dessa beteckningar bör 

vara relativt korta och sammanfatta kategorierna koncist och sakligt. 

 

I det sjunde och sista steget kontrasteras alla kategorier mot varandra (Dahlgren & 

Johansson, 2015). Möjligtvis kan det upptäckas att vissa passager kan passa i mer 

än en kategori i vilket fall detta korrigeras. Meningen är att varje kategori ska vara 

exklusiv i den mening att den är uttömmande. De kategorier som återstår efter 

detta steg är arbetets utfallsrum. 

 

Metod 
 

 

Metodval 

 

Denna undersökning använder intervju som metod. Specifikt så används kvalitativ 

intervju i halvstrukturerad form med hjälp av en intervjuguide (Larsen, 2007). De 

som intervjuas är lärare verksamma i årskurs 4, 5 och 6 för att kunna besvara 

undersökningens frågeställningar om vilken typ av material som lärare använder i 

sin undervisning kring sannolikhet och hur de upplever att dessa bidrar till 

undervisningen. 

  

Urval 

 

Intervjuerna avser inhämta primärdata från yrkesverksamma lärare. Fem lärare 

väljs ut från skolor i en kommun efter tillgänglighet. Dessa lärare ska vara aktiva 

matematiklärare för elever i årskurs 4–6 eftersom det är sådana lärares 

uppfattningar som undersökningen avser belysa. Lämpliga kandidater för intervju 

hittas genom kommunikation med grundskolor och deras rektorer samt lärarna 

själva. Urvalet av skolor sker genom tillgänglighet och bekvämlighet. 

 

Genomförande 

 

Den kvalitativa intervjun genomförs halvstrukturerat med hjälp av en intervjuguide 

som utformas i likhet med det exempel som beskrivs av Larsen (2007). Målet med 

intervjun är att lärare ska få redogöra för de arbetsformer som de använder inom 

sannolikhetslära och vilken roll praktiskt material har i dessa samt hur de upplever 

att praktiskt material påverkar deras undervisning. Dessutom får de berätta om 

intryck och upplevelser av hur väl dessa arbetsformer har fungerat med avseende 

på användandet av praktiskt material. 



 

 

Analys av data 

 

Insamlade data analyseras fenomenografiskt enligt den analysmodell som beskrivs 

i teoriavsnittet.  

 

Etiska överväganden 

 

Eftersom detta arbete är av humanistisk-samhällsvetenskaplig karaktär så har 

etiska överväganden gjorts utifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Denna publikation 

etablerar fyra huvudkrav för att uppfylla forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Deltagare kommer att informeras om studiens syfte och struktur så att de vet i 

vilket syfte de frågas och vad deras svar kommer att användas för. Detta i 

kombination med vetskapen om att deltagande i undersökningen är frivilligt och 

att deltagande kan avbrytas närhelst det önskas är för att uppfylla 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Vad datainsamling beträffar så är deltagande helt frivilligt. För intervjuerna så 

kommer lärare kontaktas i förväg och mötestid och mötesplats bestäms i samråd 

med den deltagande läraren. De har också rätt att avbryta eller skjuta upp möten 

och sådant beslut respekteras. Detta för att uppfylla informationskravet och 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Endast en person, undertecknad, kommer att hantera uppgifter rörande deltagare. 

Dessa uppgifter innefattar namn och arbetsplats samt kontaktuppgifter i form av e-

postadress och eventuellt telefonnummer. Personnamn kommer inte att antecknas 

eller på annat sätt sparas och detsamma gäller namn på skolor som utgör dessa 

lärares arbetsplats. E-postadress och telefonnummer kommer endast att sparas tills 

det att deras syfte är uppfyllt. Dessa uppgifter används endast för syftet 

kommunikation; för lärare som intervjuas innebär detta möjligheten att samordna 

möten för intervju och för lärare som ombes besvara enkät innebär detta 

möjligheten att ta emot enkätfrågor och skicka svar tillbaka. Med detta uppfylls 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Det ämne som valts att studeras berör lärares personliga yrkesutövning vilket 

skulle kunna upplevas som känsligt av deltagare, dock inte om någonting mer 

personligt eller intimt än så. För att undvika detta samt undvika att specifika lärare 

skildras på ett olyckligt sätt så kommer deltagarna att vara anonyma i 

undersökningen (Larsen, 2009). Inte heller kommer skolorna på vilka deltagarna 



 

arbetar att benämnas specifikt. Ingen deltagare ska behöva känna sig utpekad eller 

känna behov att försvara sina yrkesmässiga val. 
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