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Abstract: Four teachers were asked about their experiences and opinions 
regarding physical material as teaching tools in the field of probability for students 
in grades four to six in Swedish primary school. Data collected through interviews 
was analyzed using the phenomenographic approach. While different materials 
were used, all teachers agreed on the importance of guidance when such materials 
are used to teach. In summary, it was concluded that the pervasive attitude among 
these teachers was that such material is a tool for the teacher not a substitute for 
the same. 
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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 utgör en enorm mångsidighet som har möjliggjort för 
matematiken att frigöra sig från det konkreta som den beskriver. Abstraheringen kan 
dock leda till att matematiken uppfattas som svårbegriplig för den som vill lära sig 
(Kiselman & Mouwitz, 2008). 
 
Ett av de områden inom matematik som kan upplevas som svårast att konkretisera 
och förstå är sannolikhet, ett begrepp som syftar till konceptet att man kan mäta hur 
troligt det är att en viss händelse inträffar i en viss situation (Blom, Enger, Englund, 
Grandell, Holst, 2017). Sannolikhetsteori, ur ett matematiskt perspektiv, kretsar 
kring induktiv slutledning vilket är förmåga att använda data för att ställa en hypotes 
(Cosmides & Tooby, 1996). 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).  
 
Befintlig forskning är inte helt enig om huruvida sannolikhetslära faktiskt är 
svårbegripligt för människor över lag eller inte. Å ena sidan finns det forskning som 
visar på att det är vanligt att människor uppvisar missuppfattningar kring just 
sannolikhet (Cosmides & Tooby, 1996). Å andra sidan finns forskning som belyser 
andra aspekter av mänskligt beteende som tyder på en god naturlig förståelse för 
sannolikhet (Gigerenzer et al, 1999) samt perspektiv baserade i evolutionsteori som 
menar att förståelse för sannolikhet och förmågan att grunda beslut i 
sannolikhetsöverväganden är en evolutionärt gynnsam egenskap (Cosmides & 
Tooby, 1999; Nilsson, 2007). 
 
För att underlätta abstrahering i matematikundervisningen så använder lärare ibland 
fysiskt material (Szendrei, 1996). 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 i ett vakuum, 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 
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kan grupperas, adderas, subtraheras eller divideras. Fysiskt material specifikt 
applicerbart inom sannolikhetslära kan bestå av till exempel 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 som förlitas på användandet av fysiskt material. 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 (Ball, 1992; Threlfall, 2004).  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. 
 

Syfte 
 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur lärare uppfattar att de använder 
fysiskt material i sin undervisning om sannolikhet i årskurs 4-6 och hur det 
uppfattas av pedagogerna, inklusive vilka fördelar och nackdelar som finns. 
 
Studiens frågeställningar är följande: 

- Vilken typ av fysiskt material använder lärare inom sannolikhetsämnet? 
- Uppfattar lärare att fysiskt material förbättrar deras undervisning? 

 

Bakgrund 
 
 

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 kring barn och elevers intellektuella 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. Båda perspektiven är 
intressanta för detta arbete och efterföljande forskning är hämtad från båda. 
 
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, sådan forskning antyder att sannolikhet är 
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någonting som för människor är svårt att internalisera psykologiskt (Cosmides & 
Tooby, 1996). Detta perspektiv pekar bland annat på fenomen som ”the gambler’s 
fallacy” som är en villfarelse där en person tror att sannolikheten för ett visst utfall 
ökar ju fler andra utfall inträffar. Ett exempel på detta skulle kunna vara ett barn 
som slår en tärning tio gånger utan att slå en enda sexa och därför tror att 
sannolikheten att slå sex ökar eftersom ”det börjar bli dags”, något som naturligtvis 
inte stämmer då sannolikheten fortfarande är en sjättedel. 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 där det önskade resultatet för en deltagare är krona och den person 
som önskar krona upplever sig själv som otursam och därför föreställer sig att 
chansen för krona är mindre än hälften. Vanligt förekommande missuppfattningar 
och villfarelser som de dessa två exempel 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 skulle det kunna 
sägas att förmågan att bedöma sannolikhet 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 kunna 
innebära att människor har lättare att bedöma sannolikhet i naturligt förekommande 
situationer, till skillnad från ett spel med tärning eller kortlek som är en artificiell 
situation. Utifrån det perspektivet så blir det viktigt att lärande situationer 
konstrueras på ett korrekt sätt för att uppnå önskad inverkan och resultat (Nilsson, 
2007). 
 

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 
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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 att kunskap som 
förvärvats på lektioner inte alltid bevaras i minnet 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 
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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 (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). 
 
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 
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samstämmer med forskning som säger att experimentella data av denna typ leder till 
resonemang kring sannolikhet (Steinbring, 1991). 
 

Teori 
Denna uppsats har en kvalitativ ansats. En kvalitativ metod handlar om att 
karaktärisera något. Det centrala i kvalitativa metoder är att man söker finna de 
kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver något fenomen eller 
sammanhang i omvärlden (Larsson, 1986). Då syftet för detta arbete är att 
synliggöra lärares syn på ett fenomen, användandet av fysiskt material i 
sannolikhetsundervisning, så har fenomenografi valts som teoretiskt perspektiv för 
analys av data. 
 

Fenomenografi 
Fenomenografi är inriktad på att beskriva människors förståelse av sin omvärld 
(Dahlgren & Johansson, 2015; Marton, 2011) 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. 
 
Första och andra ordningens perspektiv 
Kvalitativ forskning avser beskriva människors uppfattningar; mänskliga 
uppfattningar kan enligt Marton (1981) delas upp i två fundamentalt distinkta 
perspektiv, första och andra ordningen. Första ordningen avser uppfattningar som 
forskaren själv förnimmer; ur detta perspektiv beskriver forskaren fenomen som de 
själv uppfattar dem, den verklighet som de upplever. 
 
Den andra ordningens perspektiv är det som fenomenografi fokuserar på och innebär 
uppfattningar från en källa annan än forskarens egen kognition, från andra 
människor (Uljens, 1989). Sådana data kan insamlas genom olika metoder så som 
intervju eller enkät. 
 
I denna studie är källan till data andra människor, lärare, och därför är denna studie 
av andra ordningens perspektiv. 
 
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, 2000). Uppfattningar är av sin natur kvalitativa, olika människor kan ha olika 
uppfattningar av samma fenomen. Uppfattningar är alltså en kvalitativ typ av data. 
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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). 
 

Tillämpad fenomenografi i föreliggande undersökning 
Undersökningens syfte avser synliggöra uppfattningar. Fenomenografi som 
teoretiskt perspektiv möjliggör tolkningar av uppfattningar som uttrycks av de lärare 
som deltar i undersökningens intervjuer, tolkningar som bidrar till en förståelse för 
hur lärarna som intervjuas uppfattar verkligheten i sin verksamhet (Marton & Booth, 
2000). Det är kännetecknande för fenomenografi som teori att samma fenomen kan 
uppfattas på olika sätt av olika människor (Dahlgren & Johansson, 2015). Det är inte 
garanterat att en kategori av människor, så som lärare i denna undersökning, delar 
en gemensam uppfattning (Dahlgren & Johansson, 2015). Varje människas 
uppfattning av sin omvärld är viktig att ta i beaktning enligt den fenomenografiska 
teorin. Därför är den fenomenografiska teorin väl lämpad för denna undersökning 
som vill belysa olika uppfattningar inom yrkesgruppen lärare.  
 

Metod 
Metodavsnittet kommer att behandla metod för datainsamling, urval av deltagare, 
genomförande av datainsamling, metod för analys av data, en genomgång av 
studiens etiska överväganden samt överväganden rörande reliabilitet och validitet. 
 

Datainsamlingsmetod 
Denna undersökning använder intervju som datainsamlingsmetod. Specifikt så 
används kvalitativ intervju i halvstrukturerad form med hjälp av en intervjuguide 
(Larsen, 2007), se bilaga 2. Att metoden är halvstrukturerad innebär att 
intervjuguiden finns som struktur men att en frihet tillåts både intervjuare och 
intervjuobjekt. De punkter som finns med i intervjuguiden ska framkomma i 
intervjun men den är inte begränsad utan det finns möjlighet att utveckla 
resonemang, intervjuaren kan ställa följdfrågor i syfte att utveckla och fördjupa 
uttryckandet av de uppfattningar som framkommer och intervjuobjekt erbjuds 
möjligheten att lägga till uppfattningar som intervjuaren inte uttryckligen frågar om 
men som de själva ser som relevanta i sammanhanget. Denna metod har valts 
eftersom syftet för studien är att synliggöra uppfattningar hos lärare rörande fysiskt 
material i undervisning om sannolikhetslära. Metoden intervju lämpar sig för att 
undersöka just uppfattningar. 
 
En annan metod som övervägdes var enkät (Larsen, 2007). En enkät hade haft 
fördelen att det skulle ha varit möjligt att nå ett större antal lärare men nackdelen 
hade varit att frågorna nödvändigtvis hade varit förkonstruerade utan möjlighet till 
följdfrågor eller möjligheten att be lärare utveckla sina resonemang. Efter 
övervägning valdes intervju över enkät då nackdelarna ansågs för stora i jämförelse 
med fördelarna. 
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Ytterligare en metod som övervägdes var observation i klassrum (Larsen, 2007) som 
hade kunnat visa tydligt vilket material som används och hur men då syftet med 
studien var att undersöka lärares uppfattningar och observation inte möjliggör 
undersökning av just uppfattningar så valdes inte observation som metod.  
  

Urval 
Intervjuerna avsåg inhämta primärdata från yrkesverksamma lärare. Fyra lärare 
valdes ut från skolor i två angränsande kommuner efter tillgänglighet, ett 
bekvämlighetsurval. Kriterier var att dessa skulle vara aktiva matematiklärare för 
elever i årskurs 4–6 eftersom det var sådana lärares uppfattningar som 
undersökningen avsåg belysa som specificerat i syftet. Lämpliga kandidater för 
intervju hittades genom kommunikation via e-post med grundskolerektorer i syfte 
att bli hänvisad till lämpliga lärare på den skola eller de skolor som dessa rektorer 
ansvarade för. När lämpliga kandidater identifierats kontaktades dessa direkt via 
e-post. Lärarna ombads delta genom ett informationsbrev, se bilaga 1. Urvalet av 
rektorer som kontaktades i första hand skedde enligt bekvämlighetsprincipen, det 
vill säga att skolor i undertecknads direkta geografiska närhet prioriterades. 
 

Genomförande 
Den kvalitativa intervjun genomfördes halvstrukturerat med hjälp av en 
intervjuguide, se bilaga 2, som utformades i likhet med det exempel som beskrivs 
av Larsen (2007). Målet med intervjun var att lärare skulle få redogöra för de 
arbetsformer som de använt inom sannolikhetslära och vilken roll fysiskt material 
har spelat i dessa samt hur de upplever att fysiskt material påverkat deras 
undervisning. Dessutom fick de berätta om intryck och upplevelser av hur väl dessa 
arbetsformer hade fungerat med avseende på användandet av fysiskt material. 
 
Platsen för intervjun bestämdes av läraren som intervjuades och i samtliga fall kom 
platsen att bli rum på skolan där läraren arbetar. Tidsåtgången varierade då lärarna 
hade mer eller mindre som de ville förmedla i intervjuerna men den tid som 
föreslogs dem var 30 minuter. Intervjuerna schemalades och genomfördes efter 
lärarnas bekvämlighet. 
 
Vid inledning av varje intervju påminde intervjuaren om studiens syfte samt att 
intervjun var frivillig och att de hade rätten att avbryta intervjun närhelst så 
önskades. Intervjuaren försökte att med sitt bemötande inbjuda intervjuobjekten att 
dela med sig så mycket och så utförligt som möjligt. För detta ändamål var 
följdfrågor ett värdefullt verktyg då de möjliggör tydliga och uttömmande 
uttalanden som gör uppfattningarna som uttrycks genom dessa mer tydliga och lätta 
att förstå. 
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Intervjuaren antecknade uttalanden från intervjuobjektet och intervjuerna spelades 
också in digitalt för att i efterhand kunna bekräfta anteckningarna. Anteckningar och 
inspelningar var nödvändiga för att kunna komma ihåg alla uttalanden som gjorts av 
intervjuobjekt när analysprocessen genomfördes. Både inspelningar och 
anteckningar raderades efter att denna uppsats var färdigställd. 
 

Analys av data 
I detta arbete användes en fenomenografisk analysmodell i likhet med den som 
beskrivs av Dahlgren & Johansson (2015). Fenomenografi som metodansats går ut 
på att ta insamlade data från intervjuer och kategorisera dessa för att underlätta 
processen att jämföra dem. Intervjudata kan i regel beskrivas som uttalanden som 
deltagare har gjort. De data som en intervju ger är språkliga, semantiska. Olika 
uttalanden kan uttrycka samma tanke i olika ord och vad fenomenografin avser göra 
är att identifiera de uttalanden som uttrycker samma idé för att kunna placera dem i 
samma kategori. Kategorierna är exklusiva i egenskap av att de är semantiskt 
identifierade. Det betyder alltså att en delad innebörd mellan två kategorier skulle 
medföra att de måste slås samman. Med andra ord så kan ingen överlappning 
existera mellan två eller flera kategorier. Genom att samla likartade uttalanden i 
kategorier kan överblicken av insamlade data förenklas från ett antal meningsfulla 
uttalanden till ett mindre antal meningsfulla kategorier. Det som betraktas som 
meningsfullt i denna studie är det som berör det centrala fenomenet, det vill säga 
fysiskt material i sannolikhetsundervisningen. Om två eller flera datapunkter kan 
sammanfattas i en enda datapunkt så blir denna betydligt lättare att hantera och 
diskussion av denna datapunkt underlättas. Med ett mer hanterligt antal datapunkter 
kan dessa ställas i kontrast mot varandra och jämföras (Dahlgren & Johansson, 
2015). Den fenomenografiska analysmodellen som tillämpades, som består av sju 
distinkta steg, beskrivs nedan och analysprocessen inleddes efter att samtliga data 
samlats in. 
 
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. För denna studie spelades intervjuer in och anteckningar 
fördes. Efter intervjuerna transkriberades dessa med hjälp av de anteckningar och 
inspelningar som gjorts. Inspelningar och anteckningar behölls till dess att 
transkriberingen var genomförd och därefter raderades dessa. Endast undertecknad 
hade tillgång till inspelningar och anteckningar innan de raderades. 
 
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. För 
denna studie användes transkriberingarna av intervjuerna för att identifiera 
uttalanden och dessa skalades ned till sin semantiska kärna, det enklaste sättet att 
uttrycka idén som uttalandet förmedlar, för att underlätta jämförandet av dessa. 
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I det tredje steget jämförs de meningsfulla uttalanden som identifierats. Likheter och 
skillnader upptäcks (Dahlgren & Johansson, 2015). För denna studie så användes de 
uttalanden som semantiskt skalats av i föregående steg för att lättare kunna jämföra 
skillnader och likheter. 
  
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. 
Även detta steg underlättas av att uttalanden har förenklats. Denna studie avviker 
inte på denna punkt. 
 
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. Så var även fallet för 
denna studie. 
 
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. Denna studies 
kategorier namngavs utifrån de uppfattningar som uppgavs av lärare som 
intervjuades och redovisas under Resultat och analys. 
 
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 vilket då måste korrigeras. Meningen är att varje kategori ska vara 
exklusiv i den mening att den är uttömmande och odelbara. De kategorier som 
återstår efter detta steg är arbetets utfallsrum. De kategorier som ställdes upp för 
denna studie presenteras under rubriken Resultat och analys. 
 

Etiska överväganden 
Eftersom detta arbete är av humanistisk-samhällsvetenskaplig karaktär så har etiska 
överväganden gjorts utifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2017). Denna publikation etablerar 
fyra huvudkrav för att uppfylla forskningsetiska principer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Deltagare informerades genom brev, se Bilaga 1, om studiens syfte och struktur så 
att de skulle veta i vilket syfte de frågas och vad deras svar skulle komma att 
användas för. Detta i kombination med vetskapen om att deltagande i 
undersökningen var frivilligt och att deltagande kunde avbrytas närhelst det önskas 
var för att uppfylla informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Vad datainsamling beträffar så var deltagande helt frivilligt. För intervjuerna så 
kontaktades lärare i förväg och mötestid och mötesplats bestämdes i samråd med 
den deltagande läraren. De hade också rätt att avbryta eller skjuta upp möten och 
sådana beslut respekterades. Detta för att uppfylla informationskravet och 
samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Endast en person, undertecknad, har hanterat uppgifter rörande deltagare. Dessa 
uppgifter innefattade namn och arbetsplats samt kontaktuppgifter i form av e-
postadress och eventuellt telefonnummer. Personnamn har inte antecknats eller på 
annat sätt sparats och detsamma gäller namn på skolor som utgör dessa lärares 
arbetsplats. E-postadress och telefonnummer har endast att sparas tills det att deras 
syfte var uppfyllt. Dessa uppgifter användes endast för syftet kommunikation; för 
lärare som intervjuats innebar detta möjligheten att samordna möten. Med detta 
uppfylldes 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 skildrades 
på ett olyckligt sätt så har deltagarna varit anonyma i undersökningen (Larsen, 
2007). Inte heller skolorna på vilka deltagarna arbetar har benämnts specifikt. 
Avsikten var att ingen deltagare skulle behöva känna sig utpekad eller känna behov 
att försvara sina yrkesmässiga val. 
 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är begrepp som används för att diskutera en 
forskningsstudies kvalitet (Alvehus, 2013). Rent semantiskt kan reliabilitet likställas 
vid pålitlighet och validitet kan likställas vid giltighet. 
 
Reliabilitet innebär pålitlighet i meningen att en studie ska kunna upprepas och ge 
samma resultat. Detta är viktigt för att slutsatser ska kunna generaliseras, det vill 
säga att de ska kunna appliceras på likvärdiga situationer, helt enkelt att studiens 
resultat inte ska vara begränsat till den specifika undersökningen utan även kunna 
säga någonting om likartade situationer (Alvehus, 2013).  
 
Reliabilitet i kvalitativ forskning är väldigt svår att uppnå. De förhållanden som 
råder under en intervju kan påverka de svar som erhålls. Förhållanden som plats, tid, 
vem som intervjuar och en mängd andra faktorer kan påverka intervjuobjektet och 
deras svar, oavsett avsikten. Även faktorer utanför intervjusituationen och utom 
kontroll för forskaren kan påverka resultatet. Faktorer som arbetssituation, 
personliga relationer, personlig hälsa både somatiskt och psykiskt och en uppsjö av 
faktorer som påverkar en persons sinnelag samt erfarenheter som kan ändra de 
uppfattningar som undersöks. Med andra ord finns det ingen garanti att samma 
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person beskriver samma uppfattningar vid två separata intervjutillfällen. Därtill är 
det inte garanterat eller ens nödvändigtvis så att två människor inom en viss grupp, 
lärare i denna studies fall, delar uppfattning om ett specifikt fenomen, fysiskt 
material i sannolikhetsundervisning i denna studie (Ahrne & Svensson, 2013). 
 
För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt har metoden för datainsamling valts 
och anpassats så att intervjuobjekten inte skulle påverkas av intervjusituationen. 
Intervjuaren försökte bemöta lärarna som intervjuades på ett neutralt men vänligt 
sätt för att de skulle känna sig bekväma i att dela med sig av sina uppfattningar. 
Förhoppningen var att detta skulle innebära att lärarnas svar skulle vara deras 
genuina uppfattningar och att intervjusituationen inte skulle manipulera utsagorna. 
Urvalet av deltagare var nödvändigt begränsat på grund av tillgänglig tid och detta 
kommer tyvärr att ha haft en negativ effekt på studiens reliabilitet men utan 
möjlighet att utöka studiens omfattning och tidsåtgång fanns inga tillgängliga sätt 
att motarbeta denna effekt.  
 
Validitet innebär giltighet i meningen att studien faktiskt undersöker det som den 
syftat till att undersöka, att den mäter det som är avgörande för syftet (Alvehus, 
2013). Vad denna studie beträffar så säkerställs validitet genom metodvalet. 
Eftersom studien avser undersöka uppfattningar och uppfattningar endast kan 
uttryckas av människorna som innehar dessa uppfattningar så lämpar sig en 
kvalitativ metod.  
 

Resultat och analys 
De intervjuade lärarna framförde olika synpunkter gällande fysiskt material inom 
sannolikhet med viss överlappning. Över lag hade lärarna en mestadels positiv 
inriktning till fysiskt material inom sannolikhet men beskrev också möjliga negativa 
aspekter samt risker, ”fällor”, med den typen av undervisning. Samtliga lärare 
framhöll vikten av lärarhandledning. 
 
I enlighet med den fenomenografiska analysen av insamlade data kommer resultatet 
att presenteras nedan i form av kategorier av uttalanden. Efterföljande rubriker 
kommer att behandla var och en av de fem kategorier som fastställdes efter den 
fenomenografiska analysmodellen. Kategorierna är följande: 
 

• Fysiskt material kan användas som ett verktyg för att illustrera sannolikhet 
• Fysiskt material kan användas som ett verktyg att möta elevers individuella 

förutsättningar 
• Fysiskt material kan bidra till ökad lust att lära 
• Fysiskt material kan bidra till överbryggande av språkliga barriärer 
• Fysiskt material kan distrahera från undervisningens kärna 
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Fysiskt material kan användas som ett verktyg för att 
illustrera sannolikhet 
Alla lärare hade vid åtminstone ett tillfälle använt tärningar vid undervisning i 
sannolikhet och kunde tänka sig att använda dessa igen. Tärningar som användes 
var i huvudsak sexsidiga kuber men även tärningar med andra antal sidor förekom i 
deras undervisning. Användandet av tärningar tog sig uttryck i undersökande 
arbetsformer samt spel med fokus på lärande. 
 
En undersökande arbetsform som beskrevs var helt enkelt att eleverna fick slå en 
tärning ett antal gånger och anteckna resultaten för att kunna se att varje sida har 
lika stor chans att landa uppåt. En utveckling av detta koncept var att slå två 
tärningar ett antal gånger och anteckna resultaten för att se att medianen 7 är mest 
troligt och att extremerna i utfallsrummet, det vill säga 2 och 12, är minst troliga. 
 
De spel som beskrevs skilde sig inte märkvärt från spel av den sort man kan hitta i 
leksaksaffärer som använder tärningar för att avgöra hur många rutor en pjäs får 
flyttas, eller för att samla poäng. Det som gjorde spelen speciellt utformade för 
lärande var att de var utformade för att så många slumpsituationer som möjligt skulle 
uppstå och att förståelse för sannolikhet skulle ge spelare en fördel. 
 
En lärare beskrev en konstruktion som de hade skapat baserad på lyckohjul som 
sådana man kan hitta på tivoli eller se i tävlingsprogram på TV. Hjulet fungerade 
genom att pinnar längs hjulets kant slår emot en mjuk spets tills det stannar. Detta 
approximerar slump då hjulet kan snurras med olika stor kraft och väldigt subtila 
skillnader i kraft leder till olika resultat. Hjulet kunde modifieras med olika tavlor 
som delar hjulet i olika stora delar, till exempel tredjedelar, fjärdedelar eller 
sjättedelar. 
 
Läraren menade att detta hjul hade i huvudsak två fördelar. För det första så var 
hjulet anpassningsbart då många olika sannolikhetsförhållanden kunde illustreras 
med de olika tavlorna, inte bara jämna delar utan även situationer med hjulet indelat 
delat i till exempel en halva och tre sjättedelar. För det andra så gav hjulet en väldigt 
tydlig visuell representation av sannolikhetsförhållanden. 
 

Jag har ett hjul som jag har byggt. Funkar som ett sånt här tivolihjul, som ett 
chokladhjul. Och så kan jag sätta på olika tavlor med olika många såna här 
pajbitar av olika storlek. 

 
Jag tolkar dessa återberättelser i första hand som bekräftelser att dessa lärare 
använder sig av fysiskt material i sannolikhetsundervisningen. Olika arbetssätt och 
varianter av material tyder på att arbetet är väl genomtänkt med ett medvetet mål.  
 



 

18 
 

Den uppfattning som jag tolkar att lärarna uttrycker är att de använder fysiskt 
material som ett verktyg för att illustrera sannolikhet. 
 

Fysiskt material kan användas som ett verktyg att möta 
elevers individuella förutsättningar 
Samtliga intervjuade lärare gjorde uttalanden rörande elevers individuella 
förutsättningar. Det rådde en konsensus att olika elever måste bemötas på olika sätt. 
I relation till fysiskt material så framhöll lärarna att det är ett sätt att nå fram till fler 
elever som är mer mottagliga för den sortens inlärning snarare än mer abstrakt 
undervisning. En lärare liknade en varierad undervisning vid ett stort nät som kan 
fånga fler fiskar; en varierad undervisning kan på samma sätt hjälpa fler elever att 
förstå: 
 

Att använda olika sätt att undervisa blir som att kasta ett vitt nät. Alla förstår 
liksom inte om man bara pratar och skriver. Om man har nåt sätt att visa det 
eller om eleverna får prova sig fram och se själva hur det funkar så får man 
med sig de eleverna också, de som inte fattar den mer traditionella 
undervisningen. 

 
Alla lärare poängterade att de strävade efter en varierad undervisning i samtliga 
ämnen och det kunde ses som en filosofi kring lärande. 
 
Jag tolkar dessa påståenden som att lärarna uttrycker en uppfattning att två saker är 
sanna som i tur motiverar användandet av fysiskt material. För det första så finns 
elever med olika förutsättningar för lärande. För det andra så svarar elever med olika 
förutsättningar på olika sätt i respons på olika arbetssätt i undervisningen. Ergo, 
olika elever har olika behov med avseende på målet att lära och fysiskt material är 
ett sätt att uppfylla vissa elevers behov. 
 

Fysiskt material kan bidra till ökad lust att lära 
Tre av fyra intervjuade lärare ansåg att en fördel med fysiskt material är att det kan 
väcka en ökad lust att lära, ett ökat engagemang i lärandeobjektet. Värt att notera är 
att samtliga lärare sade detta i ett tonfall och ordval som antydde att de var nöjda 
och kanske stolta över detta. 
 
Samtliga av dessa tre lärare framhöll dock att deras erfarenhet hade visat att detta, 
den ökade lusten att lära, inte var en universell sanning utan gällde för vissa elever. 
Dock uttryckte ingen av dem att de hade upplevt någon märkbart minskad lust att 
lära när de använt sig av fysiskt material. 
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En aspekt av detta är det som en lärare beskriver som en nöjesfaktor. De menar att 
det fysiska materialet erbjuder en nöjesfylld upplevelse samtidigt som eleverna lär 
sig.  
 

Det är många elever jag har haft såna här tärningsspel med som har tyckt det 
har varit roligt. Det gäller även såna elever som inte brukar tycka att matte är 
särskilt roligt, eller till och med tycker att det är hemskt. 

 
Jag tolkar detta som att lärare ser värde i att skapa nöje och lust för ämnet hos 
eleverna. Att de framhöll detta med ett positivt språk styrker denna tolkning. 
 
Att vissa elever inte skulle svara med lust och nöje på materialet styrker idéen om 
olika förutsättningar under föregående rubrik. Det kan tolkas av lärarnas entusiasm 
över de elever som upplevde nöje och glädje i undervisningen att lärarna ansåg att 
det var positivt att vissa svarade väl och att detta övervägde apati eller tristess hos 
andra elever. Med tanke på de tankar som lärarna tidigare hade uttryckt kring 
varierad undervisning skulle jag dra slutsatsen att lärarna avsåg att försöka 
uppmuntra dessa mindre entusiastiska elever genom andra medel. 
 

Fysiskt material kan bidra till överbryggande av språkliga 
barriärer 
En lärare berättade om erfarenheter där det hade blivit märkbart lättare för elever 
med andra modersmål än svenska att förstå sannolikhet när fysiskt material 
användes. Läraren spekulerade att ju färre ord som användes, till förmån för bilder, 
ju lättare skulle det vara att undvika fall där ord, snarare än koncepten de beskriver, 
orsakar förvirring för eleverna. 
 

Jag har många elever som läser SVA, som alltså har svenska som andraspråk, 
och som kan tappa bort sig lite i orden jag använder, som används i 
matematik om man ska vara noga. Med såna här hjälpmedel så behöver de 
inte förstå en massa svåra ord för att förstå själva matten.  

 
Även för elever med svenska som modersmål så tyckte läraren att det hade verkat 
underlätta för elevernas förståelse att använda visuella hjälpmedel snarare än ord. 
 

Sen hjälper det ju också de elever som har svenska som modersmål att få 
informationen på annat sätt också. Jag menar, matten har en massa ord och 
uttryck och så som inte används ofta eller över huvud taget i svenskan till 
vardags. 

 
Jag tolkar att läraren upplevde att eleverna med svagare förmåga i det svenska 
språket fick en större möjlighet att ta till sig ämnet när fysiskt material användes. 
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Detta med en stark antydan att svagare språklig förmåga skapar svårigheter att ta till 
sig matematikkunskaper.  
 
Med detta i åtanke blir fysiskt material ett verktyg som hjälper en viss grupp elever 
i synnerhet, den grupp som finner svårighet i matematikämnet på grund av 
svårigheter att förstå härstammande från språkliga svårigheter. 
 

Fysiskt material kan distrahera från undervisningens 
kärna 
Tre av de intervjuade lärarna framhöll att en av riskerna, eller farorna, som kan 
uppstå i samband med användande av fysiskt material är att materialet distraherar 
från lärandeobjektet snarare än att det hjälper eleverna att förstå det. Med det 
menade lärarna att materialet, om det inte tydliggörs hur det är kopplat till 
lärandeobjektet, kan vilseleda och förvirra eleverna. 
 
Det fanns också den praktiska aspekten av ljudvolym. När elever arbetar laborativt 
med fysiskt så kan ljudvolymen i det lärande rummet bli störande. Materialet i sig 
kan bidra till högre ljudvolym, till exempel om eleverna förväntas slå tärningar på 
bord. Två lärare nämnde dock möjligheten att använda mjuka tärningar som en 
potentiell lösning på detta problem. 
 

Vi har tärningar som är gjorda av nån slags skumgummi som vi brukar 
använda när vi använder tärningar. Det blir inte lika högljutt då. Använder 
man vanliga tärningar på våra bänkar så blir det ett fruktansvärt oväsen i 
klassrummet. Man skulle knappt kunna höra sig själv tänka. 

 
Jag tolkar att lärarna anser att distraktion är ett problem som kan amplifieras av 
material som inte är självklart i sin natur, om det nu ens finns material som är 
självklart. Den uppfattning som jag förnimmer rörande ljud är att detta är en 
distraktion i och med att eleverna leds till att titta efter källan till ljudet eller ägna 
tankar åt ljudet snarare än ämnet. 
 
Distraktioner som helhet är någonting som tydligt inte är önskvärt enligt lärarna. 
Den uppfattning de visar av distraktioner är att de avleder, förvirrar och överlag 
försämrar lärandesituationen och försvårar inlärningen för elever. Lärarna tycks 
uppfatta att fysiskt material utan att utformas och planeras med försiktighet kan 
utgöra en källa till sådana icke önskvärda distraktioner. 
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Diskussion 
Diskussionsavsnittet behandlar resultat och metod separat. Avsnittet avslutas med 
arbetets slutsats samt en diskussion kring fortsatt forskning. 
 

Resultatdiskussion 
Samtliga lärare som deltog använde sig till någon utsträckning av fysiskt material 
som skulle kunna klassas som pedagogiska artefakter samt vardagligt material 
(Szendrei, 1996; Ivarsson, 2009). Intressant är att samtliga uttryckte att de använde 
arbetssätt som var genomtänkta till en hög grad. Ingen lärare arbetade laissez faire, 
så att säga, utan handledde medvetet och målinriktat vilket faller i linje med hur 
forskning visar att fysiskt material bör användas för att få önskvärd effekt (Ball, 
1992; Clements, 1999; Fennema, 1973; Meira, 1998; Moyer, 2001; Szendrei, 1996; 
Threlfall, 2004). Jag ser detta som en bekräftelse av tidigare litteratur då lärarnas 
upplevelser och erfarenheter stämmer överens med de slutsatser som dragits av 
forskare. 
 
En synpunkt som framhölls av samtliga intervjuade lärare var elevers individuella 
förutsättningar. Dessa lärare var av uppfattningen att olika elever har olika sätt att 
lära, eller olika inlärningsmetoder som fungerar särskilt väl för just dem. Ur det 
perspektivet blir konkret material ett sätt att skapa en större bredd i undervisningen 
och nå fler elever. Samtidigt som vissa elever lär sig bättre genom användandet av 
detta material så finns det andra elever som skulle lära sig bättre genom mer 
traditionell undervisning, således krävs en viss balans mellan olika 
undervisningsmetoder. Detta faller i linje med vad forskning visar och vad som 
föreskrivs i lgr 11 (Skolverket 2018, s. 57, Rystedt & Trygg, 2010). Det är även 
intressant att beakta i relation till oenigheten i forskning rörande naturlig förmåga 
(Cosmides & Tooby, 1996; Cosmides & Tooby, 1999; Gigerenzer et al, 1999; 
Nilsson, 2007). Lärarnas uppfattningar om varierande förutsättningar skulle kunna 
visa på att naturlig förmåga varierar stort. 
 
En annan synpunkt var potentialen till ökad lust att lära när konkreta material 
användes. Då materialen liknade spel av den typ som barnen var bekanta med och 
tyckte om som underhållning så fanns det hos vissa elever en positiv association i 
dessa undervisande ”spel”. Synen som dessa lärare framhöll var att elever kan lära 
sig bättre när de finner nöje i undervisningen. Nöje leder enligt dem till motivering 
som leder till ett mer fokuserat arbete från elevernas sida. De lärare som talade väl 
om undervisande spel framhöll också tanken att spel hade en positiv inverkan delvis 
eftersom elever ofta har erfarenhet av spel i vardagen. De menade att abstraheringen 
av sannolikhet blev tydligare för eleverna om den kunde relateras till vardagsnära 
företeelser och konkretisering av det abstrakta är just det som konkret material, med 
handledning, ska leda till (Nilsson 2005 se Rydstedt & Trygg 2010, s. 35; Ball, 1992; 
Threlfall, 2004). 
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En fara med konkret material som framkom från intervjuerna var att det kan finnas 
en risk att materialet blir en distraktion snarare än ett hjälpmedel. Särskilt intressant 
är att det noterades att de elever som distraherades av konkret material inte var elever 
som vanligtvis hade lätt för att bli distraherade. Detta skulle antyda att det finns vissa 
element av undervisning med konkret material som är distraherande för vissa elever 
men inte andra samtidigt som andra aspekter av materialet faktiskt kan bidra till 
ökad koncentrationsförmåga hos andra elever. Jag upplever att detta är kopplat till 
idén om vikten av lärarhandledning (Rystedt & Trygg, 2010). Utan lärarhandledning 
blir syftet för undervisningen fördunklat och materialet blir en distraktion snarare 
än ett hjälpmedel. Möjligtvis skulle detta kunna ha ytterligare implikationer för 
elever med koncentrationssvårigheter, något som skulle kunna utforskas ytterligare. 
Måhända finns det kopplingar att dra mellan det som idag betraktas som 
”koncentrationssvårigheter” och en fallenhet för att ta till sig kunskap genom fysiskt 
material och laborativt lärande snarare än mer traditionellt abstrakt lärande, notera 
dock att detta endast är spekulation. Kanske skulle vidare forskning kunna visa på 
olika nivåer av koncentrationsförmåga i olika lärsituationer. 
 
Det finns även enligt de intervjuade lärarna risk att elever kan distraheras av andra 
elevers arbete i fall där material inte kan användas utan att göra ljud. Till exempel 
så för vanliga tärningar oväsen när det slås på vanliga bord och bänkar som finns i 
skolor. Det finns tärningar i mjuka material som skumgummi men alla skolor har 
inte tillgång till sådana. Detta skulle antyda att valet av material är viktigt även ur 
andra synvinklar än endast vilket material som bäst illustrerar abstraktionen. Olika 
sinnliga intryck kan påverka lärandet, de mjuka tärningarna gör ljud till en mindre 
faktor. Detta är något som inte har framkommit i den litteratur jag har kunnat hitta 
rörande fysiskt material men inte desto mindre är en intressant aspekt. 
 
En intressant aspekt som uppkom var en idé om förkunskaper. En lärare framhöll 
att vissa elever, särskilt nyanlända, inte nödvändigtvis kommer att vara bekanta med 
till exempel kortlekar. Att använda en kortlek som material för sannolikhets-
undervisning kräver att elever är medvetna om att kortleken innehåller 52 kort, fyra 
färger och tretton valörer. Har eleven inte dessa kunskaper blir kortleken bara 
förvirrande och föga hjälpsam för att förstå sannolikhet. Å andra sidan så framhöll 
en annan lärare att arbete med ”lyckohjul” kunde överbrygga svårigheter i 
kommunikation med nyanlända eller barn med annat modersmål då dessa inte kräver 
just några förkunskaper. Dessa lyckohjul som denna lärare använde var egna 
konstruktioner som fungerade som de hjul man kan hitta på en marknad eller ett 
tivoli där hjulet sätts i snurr och saktas ner tills en pil pekar på en slumpmässig punkt 
på hjulet. Läraren förklarade att deras hjul kunde anpassas med olika tavlor med fält 
i olika delar, till exempel fjärdedelar eller tiondelar. Enligt denna lärare så var detta 
ett sätt att göra sannolikhet överskådligt och tillgängligt för elever även om deras 
språkkunskaper är begränsade. Kortlekar och lyckohjul är båda vad Ivarsson (2009) 
benämner pedagogiska artefakter och skulle kunna ses som vardagligt material 
(Szendrei, 1996). Saken med vardagligt material är den att det inte nödvändigtvis är 
vardagsnära för barnen, olika barn har olika erfarenheter, precis som vuxna 
människor. Det verkar som att valet av material är viktigt för att eleverna ska mötas 
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av något som skapar förståelse snarare än förvirring. Material som förutsätter 
kulturell kunskap, som till exempel den kortlek som är vanlig i Europa, kan 
användas men behöver användas försiktigt och eftertänksamt för att inte förvirra och 
vilseleda elever samt behålla fokus på det lärandeobjekt som undervisningen avser.  
 
Det var också intressant att beakta delar som inte uppfattades av lärare. Ingen av de 
intervjuade lärarna uttryckte att de hade haft problem med missförstånd eller 
bristande slutledning hos sina elever rörande sannolikhet så som de som beskrivs av 
Cosmides & Tooby (1996). Det skulle kunna visa på att eleverna i deras grupper 
haft naturligt god förmåga att förstå sannolikhet (Gigerenzer et al, 1991; Cosmides 
& Tooby 1999) men skulle också kunna vara ett resultat av väl handlett användande 
av fysiskt material (Ball, 1992; Threlfall, 2004). Detta skulle vara intressant 
eftersom det skulle styrka vikten av fysiskt material men det skulle behövas mer 
forskning för att fastställa detta, se metoddiskussionen. 
 
En något olycklig aspekt av undersökningen var att uppfattningen bland lärarna var 
så pass homogen. Många av lärarna hade liknande uppfattningar rörande fysiskt 
material i sannolikhetsundervisningen och inga direkt motsatta uppfattningar 
uttrycktes. Detta är olyckligt ur ett fenomenografiskt perspektiv då denna 
analysmetod frodas på motsatta uppfattningar som skapar kontraster och 
jämförelser. Detta skulle kunna förklaras av det begränsade deltagarantalet. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att denna studie faller i linje med tidigare 
forskning och att fysiskt material har en plats i undervisning, särskilt när en eller 
flera elever har språksvårigheter, men det är viktigt att läraren är delaktig och har ett 
tydligt arbetssätt. Fysiskt material i sig är inte ett substitut för handledd undervisning 
utan ett redskap att användas i densamma. 
 

Metoddiskussion 
Intervju som metod var ett bra val eftersom det möjliggjorde en inblick i de 
deltagande lärarnas tankar. Dock så finns det brister i denna metod och specifikt i 
detta arbetes genomförande av metoden som inte ska förbises. 
 
Först och främst så var urvalet av deltagare begränsat i omfattning. Utan ett större 
urval så blir även den mängd data som kan insamlas begränsat. Urvalets omfång var 
nödvändigtvis begränsat utifrån den tid som fanns att tillgå för studien och hade mer 
tid funnits att tillgå hade med största sannolikhet fler lärare tillfrågats att delta. Fler 
deltagare hade kunnat synliggöra fler uppfattningar och åsikter som hade kunnat 
vara värdefulla för studien. 
 
Vad metoden i sig beträffar så är kanske den största svagheten i intervju att data som 
insamlas är semantiska, språkliga. Verbal kommunikation oavsett språk kan inte 
perfekt kommunicera tankar och idéer utan dessa måste alltid genomgå tolkning. 
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Därför finns det alltid en risk att den mening som tolkas in i ett uttalande inte är den 
mening som avsågs. 
 
Anledningen till att fenomenografi valdes som teoretiskt perspektiv var för att den 
underlättar undersökning och jämförelse av uppfattningar vilket stämmer överens 
med undersökningens syfte. Fenomenografi som analysmetod var tämligen väl 
lämpat för denna studie. Denna analysmetod är särskilt väl lämpad för studier som 
avser belysa uppfattningar vilket även denna studie gjorde. 
 
Olyckligtvis kräver fenomenografi som analysmetod ett mått av tolkning. Tolkning 
leder oundvikligen till att validitet äventyras då olika människor kan tolka samma 
sak på olika sätt. Det blir därför svårt att säga någonting kategoriskt utifrån studiens 
resultat som inte kan ifrågasättas utifrån ett annat perspektiv. 
 
Vad reliabilitet beträffar så styrks denna av att intervjuer spelas in så att ett mer 
pålitligt resultat kan säkerställas. Hade endast anteckningar använts hade inte 
resultatet varit lika pålitlig då vissa aspekter hade kunnat försvinna ur minnet då inte 
vartenda ord realistiskt kan antecknas under en intervju. 
 

Slutsats och fortsatt forskning 
Slutsatsen av denna undersökning är att uppfattningen av fysiskt material i 
matematikundervisningen kring sannolikhetslära som lärare hyser är över lag 
positiv. Dock löd en konsensus att lärarhandledning är av största vikt när sådant 
material används. 
 
Fysiskt material i undervisning är ett område skulle kunna utforskas ytterligare. Jag 
upplever att ett väsentligt problem med denna studie är att intervjugruppen var 
begränsad och att detta har en oneklig inverkan på replikabilitet, med andra ord är 
det svårt att säga om en upprepning av studien med andra lärare som intervjuobjekt 
skulle ge samma resultat. Ett sätt att fortsätta studier skulle kunna vara att utforma 
en enkätstudie utifrån denna studies resultat. Ett annat sätt vore att genomföra 
observationer i klassrum som använder sig av fysiskt material. Det mest ideala vore 
att över tid studera ett stort urval av klassrum, några som använder sig av fysiskt 
material och några som inte gör det och sedan jämföra resultat men detta är tyvärr 
svårt att realisera för att inte tala om de etiska implikationerna i att medvetet beröva 
elever ett arbetssätt som skulle kunna bidra till en framgångsrik skolgång. 
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Bilaga 1: Informationsbrev till lärare 
 
Information om undersökning av lärares användning av konkret material 
inom sannolikhetslära 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
Syftet med denna undersökning är att synliggöra lärares uppfattningar om hur 
pedagogiska artefakter kan används i undervisning om sannolikhet i årskurs 4–6 
och hur dess användbarhet i undervisningen i sannolikhetslära uppfattas av 
pedagogerna. Detta syfte har valts i intresset att nå en ökad förståelse för de 
verktyg som finns tillgängliga inom denna del av undervisningen. 
Undersökningen använder sig av halvstrukturerad intervju som 
datainsamlingsmetod. Undersökningsdeltagare är verksamma lärare i årskurs 4–6 
som undervisar i matematik och fem deltagare ska intervjuas allt som allt. 
Intervjuer tar ca. 20-25 minuter. Deltagare kommer kunna ta del av det färdiga 
arbetet när det publiceras. 
Vad konfidentialitet beträffar så kommer endast en person, undertecknad, att ha 
tillgång till personuppgifter för deltagare. Dessa uppgifter är namn och e-
postadress samt eventuellt telefonnummer om detta skulle vara nödvändigt och 
dessa uppgifter används endast i syfte att kommunicera med deltagare och 
samordna för intervju. Inga personuppgifter kommer att finnas i det färdiga 
arbetet. Personuppgifter lagras på en privat dator som är lösenordskyddad. 
Intervjuer kommer att spelas in och sparas som en ljudfil som behålls till dess att 
intervjun är transkriberad, därefter makuleras filen digitalt. Högskolan Dalarna är 
ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med examensarbetet. 
Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) 
rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har 
också rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel 
rättade. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till 
Högskolans dataskyddsombud. 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i 
form av en uppsats (examensarbete) vid Högskolan Dalarna. 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
Borlänge, 2019-03-10 
 
 
Robert Lundberg  Jenny Isberg 
070-4911063   023-778416 
v15rolun@du.se  jis@du.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

• Bakgrundsfakta (yrkesroll, verksamma år, årskurs) 
• Kan du berätta hur ni arbetar med sannolikhet i matematikundervisningen? 
• Fysiskt material 

o Vad 
o Hur 
o Varför 

• Egen uppfattning 
• Fördelar 
• Nackdelar 
• Konkret kontra abstrakt 
• Eventuella missuppfattningar 
• Övrigt 

 

 


	Inledning
	Syfte

	Bakgrund
	Sannolikhet
	Matematiska verktyg
	Laborativ matematikundervisning
	Lgr 11 och tillhörande kommentarmaterial

	Teori
	Fenomenografi
	Första och andra ordningens perspektiv
	Begrepp

	Tillämpad fenomenografi i föreliggande undersökning

	Metod
	Datainsamlingsmetod
	Urval
	Genomförande
	Analys av data
	Etiska överväganden
	Reliabilitet och validitet

	Resultat och analys
	Fysiskt material kan användas som ett verktyg för att illustrera sannolikhet
	Fysiskt material kan användas som ett verktyg att möta elevers individuella förutsättningar
	Fysiskt material kan bidra till ökad lust att lära
	Fysiskt material kan bidra till överbryggande av språkliga barriärer
	Fysiskt material kan distrahera från undervisningens kärna

	Diskussion
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion
	Slutsats och fortsatt forskning

	Källförteckning
	Bilaga 1: Informationsbrev till lärare
	Bilaga 2: Intervjuguide

