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Sammanfattning 

Detta är en studie som undersöker hur elever i årskurs 1 löser aritmetiska uppgifter 

med konkret material som tiobasmaterial eller pengar, samt utan konkret material. I 

studien har klasslärarna intervjuats för att ta reda på elevernas 

undervisningsbakgrund som rör bland annat elevernas bekantskap med konkret 

material. Därefter har observationer genomförts där elevgrupper har löst uppgifter 

inom addition och subtraktion, både inom och utom det talområde eleverna är vana 

vid. Två elevgrupper har använt pengar som konkret material, två elevgrupper har 

använt tiobasmaterial och två elevgrupper har varit utan konkret material, men de har 

haft tillgång till papper och penna. Utifrån dessa observationer har det visats sig att 

det konkreta materialet tenderar till att eleverna samtalar mer kring uppgiften, 

eftersom i elevgrupperna utan konkret material löser de uppgifterna enskilt i tystnad. 

Det visade sig även att eleverna som använde pengar som konkret material lättare 

fastnade i materialet och använde sig inte av inlärda algoritmer i samma utsträckning 

som de andra elevgrupperna gjorde. Vid vissa tillfällen fastnade eleverna med pengar 

som konkret material i att diskutera vilken valör de skulle visa ett tal med, samt att de 

fick problem att växla till lämpliga valörer. Slutsatsen för studien är att pengar kan 

vara användbart som konkret material, men främst för att visa på en 

vardagsanknytning. Det behövs samtal i undervisningen kring hur pengarna kan 

användas som verktyg, samt för val av lämpliga valörer och växlingar mellan valörer. 

 

 

Nyckelord: addition, konkret material, pengar, subtraktion, tiobasmaterial, årskurs 1. 
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Inledning 

Pengar som kontanter är något som blir mindre vanligt i vår vardag. Det 

genomsnittliga värdet av sedlar och mynt i cirkulation var år 2014, 80 miljarder kronor. 

År 2018 var det 58 miljarder kronor (Sveriges Riksbank, 2018a). Det blir alltså mindre 

kontanter och mindre vanligt att kontanter används. Andra betalsätt såsom 

kortbetalningar ökar, men Riksbankens bedömning är att kontanter ändå kommer att 

finnas kvar lång tid framöver (Sveriges Riksbank, 2018b). Det jag vill ta reda på 

genom denna studie är om att det faktum att kontanter försvinner påverkar elevers 

inlärning av talsystemets struktur i någon form. Pengar har länge varit ett vanligt 

konkret material som kopplar till vardagen eftersom eleverna är bekant med pengar 

sedan tidigare. Enligt Löwing (2017) är sedlar och mynt ett naturligt val för att visa 

talsystemets struktur. Pengar har den fördel att det är något som eleverna är bekanta 

med från sin vardag till skillnad från andra konkreta material, som till exempel 

tiobasmaterialet som kräver en introduktion för eleverna (Löwing, 2017). För att 

eleverna ska ha nytta av de konkreta material de använder krävs det att eleverna 

blir ”ägare” av materialet (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg, 2010). Läraren behöver 

alltså handleda eleven i hur det konkreta materialet kan användas. Är det något som 

barnen redan är bekant med behövs alltså mindre handledning (Löwing, 2017). 

Syftet med att konkretisera i matematiken är att göra det abstrakta synligt, som 

till exempel hur positionssystemet fungerar (Löwing, 2017).  Detta är en del av 

kursplanen i matematik. Där står det bland annat att eleverna ska i slutet av årskurs 3 

förstå hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Eleverna ska 

även med hjälpa av symboler, konkret material och bilder lösa uppgifter och förklara 

matematiska begrepp. Tillkommande är att eleverna ska kunna samtala och beskriva 

tillvägagångssätt för hur de löser uppgifter (Skolverket, 2018). Utifrån detta har jag för 

avsikt att i denna studie undersöka elevernas användning av konkret material som till 

exempel pengar eller tiobasmaterial i additions- och subtraktionsuppgifter med 

positionssystemet och tiotalsövergångar.  
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Bakgrund 

I bakgrunden presenteras först de delar i styrdokumenten som är relevant för denna 

studie. Därefter följer ett avsnitt som först stöttar sig på relevant litteratur för att 

beskriva undervisning om positionssystemet och med ett visst fokus på pengar. Därefter 

följer tre avsnitt om tidigare forskning om konkret material specifikt för lärande om 

positionssystemet. Syftet med konkret material behandlar det allmänna syftet till varför 

konkret material bör användas och vilka effekter användandet av konkret material ger. 

Användandet av konkret material gäller hur lärare bör använda det konkreta materialet i 

allmänhet. Till sist är avsnittet Pengar som konkret material som tar upp hur specifikt 

pengar används som konkret material och varför det används, samt exempel på 

effekten av användandet av pengar som konkret material. 

Styrdokument 

Det centrala innehållet i kursplanen för årskurs 3 i matematik som är aktuella för 

denna studie är att eleverna ska känna till naturliga tal och deras egenskaper och hur 

den kan användas för att ange antal. Eleverna ska även känna till att naturliga tal kan 

beskrivas genom positionssystemet, samt använda metoder för beräkningar av 

naturliga tal som till exempel huvudräkning och överslagsräkning. Målet om att 

använda strategier vid matematisk problemlösning i enkla situationer är också 

relevant. Detta förklaras ytterligare i kunskapskraven där framkommer målet om att 

eleverna kan lösa enkla problem genom att välja strategi samt beskriva sitt 

tillvägagångsätt. Eleven kan även göra detta med konkret material, bilder, symboler 

och andra uttrycksformer. Detta innefattar även att eleven ska välja och använda 

matematiska metoder efter sammanhanget för enkla beräkningar av naturliga tal. 

Eleven ska även kunna beskriva naturliga tals inbördes relation (Skolverket, 2018). 

I kommentarmaterialet för matematik förtydligas de mål som finns i 

kursplanen. Förtydligat är att eleverna behöver möta tal att utforska för att utveckla 

förståelse för deras relationer till varandra. Eleverna behöver även förstå att siffrans 

värde bestäms av dess position i talet. Då kan eleverna förstå positionssystemet. 

Fortsättningsvis ska de problem som eleverna får möta upp till årskurs 3 vara 

elevnära och i bekanta sammanhang, som till exempel att räkna ut hur många flaskor 

läsk som behövs till klassfesten.  De metoder eleverna ska använda vid beräkningar 

ska vara utvecklingsbara metoder. Detta innebär att eleverna kan använda dem i 

bekanta situationer, men att metoderna även är användbara i nya situationer. De 

kunskapskrav som finns för eleverna i årskurs 1 till 3 är grundläggande och enkla 

kunskaper (Skolverket, 2017). 

Undervisning om positionssystemet 

Detta avsnitt är delat i två delar. Först en del om hur undervisningen om 

positionssystemet borde se utifrån relevant litteratur, med ett visst fokus på hur 

pengar kan användas som konkret material i det syftet. Därefter ett avsnitt med 

exempel från tidigare forskning om hur undervisningen för positionssystemet kan se 

ut.  
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Undervisningen utifrån relevant litteratur 

Enligt McIntosh (2008) behöver elever flera aktiviteter för att få förståelse för till 

exempel positionssystemet. Det är genom många varierade erfarenheter av 

representationer som gör att förståelsen växer. Vissa modeller och konkreta material 

visar olika aspekter och är därför användbara i olika avseenden. Till exempel kan 

positionssystemet konkretiseras genom tiobasmaterial som visar entalskuberna i 

tiostavarna och därefter till hundraplattorna och tusenkuberna, som visas i Figur 1. 

Detta skiljer sig mot till exempel en kulram där kulorna representerar ental, tiotal, 

hundratal och så vidare. Detta är för att visa att det är positionen av siffran som spelar 

roll för talets värde och inte siffran i sig. McIntosh menar att materielet i sig inte är 

givande. Användandet av det bör ske i en dialog och eleverna behöver berätta om vad 

de gör muntligt. Även Löwing (2017) menar att läraren behöver vara med och 

instruera eleverna i hur de ska använda det konkreta materialet, samt hur 

konkretiseringen kan memoreras och användas som verktyg. Likväl menar Heiberg 

Solem et al. (2011) att diskussion om det konkreta materialet är viktigt och det gäller 

främst bland annat för att diskutera olika uttryckssätts för- och nackdelar. Heiberg 

Solem et al. (2011) fortsätter med att eleverna behöver skifta mellan olika 

uttrycksformer och variera det konkreta materialet. Eleverna behöver se att samma 

beräkning kan visas med olika uttryckssätt. 

 

 

 

Figur 1. Tiobasmaterialets uppbyggnad. 

 

Vid valet av konkret material är tiobasmaterial att föredra framför pengar för att 

inleda förståelsen för positionssystemet menar McIntosh (2008). Detta är för att en 

tiotalsstav är exakt tio gånger en entalskub. När pengar används är relationen mellan 

mynten underförstådd och beroende av det myntsystem som vi har.  Enligt Heiberg 

Solem et al. (2011) är det enklare att använda pengar vid addition än subtraktion 

eftersom eleverna inte måste växla till andra valörer. Det är ofta tvunget att eleverna 

växlar vid subtraktion, men det är också en viktig aspekt av talförståelsen. Vidare 

förklaras att när eleverna använder pengar är tiotalsstrukturen inte synlig eftersom 

tiokronan är en symbol för tio enkronor. Det är alltså inte möjligt för eleverna att 

räkna antalet utan att de har förståelse för myntets värde. Till exempel för 

tiobasmaterialet är entalen synliga i tiotalsstaven och gör att eleverna kan räkna fram 

entalskub   tiotalsstav    hundratalsplatta 

Tiobasmaterial 
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det totala resultatet utifrån antalet rutor.  Pengar är ett naturligt konkret material att 

använda enligt Löwing (2017) eftersom mynten och sedlarnas värden redan är 

bekanta för eleverna. Pengar är även kopplade till de vardagsproblem eleverna senare 

möter i livet. För att använda pengar som konkret material förväntas att eleverna 

redan är bekanta med deras värden och därför kan växla mellan de olika värdena på 

mynten och sedlarna. 

 

Hur undervisningen om positionssystemet kan se ut 

I en rapport som Skolverket (2011) tagit fram för att följa upp matematiksatsningen, 

som genomfördes mellan åren 2009 och 2011, utfördes flera olika observationer av 

matematiklektioner i klasser på olika skolor.  Rapporten är skriven av forskarna 

Löwing, Fredriksson och Färjsjö. I rapporten skrivs det att en av lektionerna som 

observerades fokuserade på positionssystemet och genomfördes i en årskurs 3. 

Lektionen var uppdelad i flera moment. Först diskuterades vad fyra olika tal har 

gemensamt. Till exempel talen 3425, 6413, 1456 och 8482 är alla tusental, men de har 

också en fyra i hundratalspositionen. Nästa moment innebar ett tiobasmaterial och 

läraren diskuterade vad hundraplattorna, tiostavarna och entalkuberna representerar 

för tal, som sedan förtydligas genom att sätta upp talkort på tavlan. Talkorten 

används sedan för att eleverna ska bilda tal. Fyra siffror tas fram och eleverna ska 

bilda det största och det minsta talet. De diskuterar sedan siffrornas värde i talet. 

Läraren poängterar även funktionen av 0 i talen. Lektionen avslutas med att eleverna 

får spela ett spel i par. I spelet slår eleverna fyra tärningar och som de sedan 

kombinerar tal utifrån siffrorna på tärningarna.  De ska fylla ett antal rutor med tal i 

storlekordning och därför behöver eleverna vara strategiskt om hur de placerar talen. 

Forskarnas analys av denna lektion var att de konstaterade att lärarna använde sig av 

flera typer av material. Forskarna ansåg även att spelet på slutet inte fyllde någon 

funktion eftersom det inte visade eleverna någon ny aspekt. Det vore bättre med en 

övning som var vardagsanknuten, som till exempel att jämföra pengar. 

I en studie av Fraivaillig (2017) fick två elevgrupper från lågstadiet olika 

undervisning om positionssystemet. Den ena undervisades med konkret material, 

Digi-blocks, som fungerar ungefär som tiobasmaterial, och positionskort. Den andra 

gruppen undervisades utan konkretmaterial. Resultatet visade att båda 

elevgruppernas kunskaper om positionssystemet ökade. Däremot visade det sig att 

för elevgruppen som undervisats med konkret material var det tre gånger så många 

elever som förstod att till exempel 1 i 16 innebär 10. 

Syftet med konkret material 
Enligt slutsatserna i en rapport om dagsläget för hur barn lär sig genom konkret 

material av D’Angelo och Iliev (2012) är användandet av konkret material nödvändigt 

för barn som ska lära sig matematik. Det konkreta materialet höjer elevernas inlärning 

och det hjälper dem att göra kopplingar mellan det konkreta och det abstrakta. 

Däremot är det inte alltid självklart ett göra kopplingar mellan det konkreta och det 

abstrakta menar Rystedt, Helenius och Kilhamn (2016), som i en fallstudie studerat 12 

åriga elevers koppling till det abstrakta när de arbetar med konkret material. 

Forskarna menar genom sin studie att eleverna inte automatiskt drar kopplingen 

mellan det abstrakta och det konkreta, som är bunden till en kontext. Eleverna kan 
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förstå det matematiska begreppet med konkret material om de redan har en 

matematisk förståelse, men inte nödvändigtvis tvärt om. Detta innebär att eleverna 

inte nödvändigtvis får matematisk förståelse genom att förstå det matematiska 

begreppet med konkret material. Därefter menar forskarna att när konkret material 

representerar matematiska begrepp är det inte säkert att eleverna separerar det 

matematiska begreppet från det konkreta materialet. Därför behöver det abstrakta 

begreppet och de konkreta representationernas åtskillnader vara tydliga. Det konkreta 

beskriver alltid något specifikt, medan det abstrakta beskriver det generella begreppet. 

Detta tas även upp i en avhandling av Löwing (2004). Där undersöks lärares 

matematik undervisning mellan skolår 4 till 9. Fokus för studien var 

kommunikationen mellan lärare och elever. Löwing menar utifrån sin studie att 

konkret material ska användas för att synliggöra viktiga matematiska strukturer och 

egenskaper. De matematematiska strukturerna bör förklaras och konkretiseras för att 

ge eleverna den förståelse som de behöver. Om eleverna endast lär sig 

procedurbeskrivningarna för tillvägagångssättet får de problem med förståelsen. 

Procedurbeskrivningar innebär att de följer givna rutiner, som till exempel bara 

beskriver vad eleverna ska göra och inte varför. 

I avhandlingen av Riesbeck (2008) studeras hur lärare kommunicerar med 

elever, samt hur elever kommunicerar med varandra inom matematiken. Detta har 

undersökts genom både observationer i klassrum och gruppsamtal. Avhandlingen är 

uppdelad i fem studier. Genom studierna framkommer det att lärare oftast har 

ambitionen att eleverna själva ska upptäcka formler och förstå resonemang genom att 

arbeta laborativt med konkret material. Detta ska ge en möjlighet för eleverna att 

föreställa sig matematiska begrepp som objekt eller att eleverna kan metaforiskt 

hantera abstrakta symboler i matematiken. Riesbeck förklarar att eleverna ges 

möjlighet att passera diskursiva gränser, som mellan vardaglig bild och matematiska 

symboler. En del av syftet med användandet av konkret material är att beskriva de 

abstrakta matematiska begreppen. Genom sin förståelse för de matematiska 

begreppen ska även eleverna använda sig av det matematiska språket, men har 

eleverna inte förståelsen använder de sig inte av de matematiska begreppen. Även 

enligt studien av Löwing (2004) anser lärare att de är viktigt att konkretisera och ge 

eleverna kopplingar till vardagen. Löwing menar dock på att konkretiseringen ska ske 

genom lämplig artefakt, som därför inte behöver ha en koppling till vardagen. Syftet 

med det konkreta materialet är att visa kopplingen mellan det konkreta och abstrakta. 

Matematiken handlar alltså till stor del om generella mönster och strukturer som ska 

göras synliga för eleverna. Därmed poängterar även Löwing att matematik-

undervisningen inte ska handla om att få rätt svar på ett antal uppgifter utan om att få 

förståelse för viktiga matematiska strukturer och egenskaper. Löwing utvecklar detta 

med att när eleverna laborera med konkret material ges eleverna möjlighet att erfara 

viktiga sammanhang, som sedan kan läggas till grund för att upptäcka generella 

samband och formler. 

Sammanfattningsvis är syftet med att använda konkret material att eleverna får 

en koppling mellan det konkreta och abstrakta som ger en förståelse för matematiska 

strukturer och egenskaper. Användandet av konkret material ger även en förståelse 

för de abstrakta matematiska begreppen. Det är dock inte givet att eleverna förstår 

kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta och därför är kommunikationen 

viktig. 
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Användandet av konkret material 
Till att börja med är det enligt Löwing (2004) utifrån hennes studie viktigt med 

tillgången till det konkreta materialet. Eleverna ska inte behöva vänta på att materialet 

blir ledigt eftersom det försvårar möjligheterna att genomföra arbetet. Det konkreta 

material som ska användas behöver även vara på en lämplig nivå för eleverna enligt 

det som framkommer i rapporten av D’Angelo och Iliev (2012). De har dragit 

slutsatsen att användandet bör ske tidigt i elevernas inlärning eftersom de då tidigt 

bygger upp sin förståelse för det abstrakta. Detta berörs också i en studie av Björklund 

(2013) där förskolebarns matematiska förståelse har undersökts utifrån att barnen 

använt konkret material, som har vardagsanknytning. Björklund menar att utifrån att 

olika material visar olika aspekter behöver pedagoger fundera på vilket material som 

ska användas eftersom något material kan lämpa sig mer än något annat. Läraren 

behöver vara förberedd med det material som ska användas och vara medveten om 

dess för- samt nackdelar. 

Björklund (2013) anser utifrån sin studie att det också är viktigt med variation 

av konkret material för att öka förståelsen hos barnen. Även Riesbeck (2008) anser 

utifrån sin studie att det är viktigt att arbeta varierat med konkret material. Vidare 

menar Björklund (2013)  att materialet ska vara tydligt i vad det avser att barnen ska 

upptäcka och är materialet är genomtänkt av pedagogen. Även Löwing (2004) anser 

utifrån sin studie att läraren ska tänka igenom det konkreta material som ska 

användas i undervisningen, samt att det är viktigt att läraren kan konkretisera på ett 

tydligt sätt för eleverna. Det valda konkreta materialet ska även vara lämpligt utifrån 

eleverna. Det Löwing menar utifrån sin studie är att när eleverna arbetar med 

vardagsproblem i matematikundervisningen måste målet vara att bygga upp 

matematiska modeller med hjälp av sina lokala kunskaper. Detta kräver en förändring 

av språket, från ett vardagsspråk till ett mer matematiskt språk. Detta gäller även vid 

konkretisering av matematiken. Även Riesbeck (2008) menar att undervisningen ska 

knyta an till elevernas förståelse för att bygga på den nya förståelsen. Slutsatser som 

Löwing (2004) har i sin avhandling efter att hon utfört observationer av lärare som 

undervisat var att lärarna måste ha klara mål med sin undervisning. Lärare behöver 

även uppfatta de stukturer som ligger bakom begrepp och formler för att välja ut vad 

som möjligen kan konkretisera dem. Detta gäller även vid planeradet av laborationer 

med konkret material. Vilket konkret material som används bör vara genomtänkt för 

att eleverna ska upptäcka den avsedda matematiken. 

I studien av Björklund (2013) framkommer att arbetet med det konkreta 

materialet är lika viktigt som materialet självt. Det är alltså viktigt hur läraren pratar 

om materialet och förklarar för barnen hur de kan använda materialet. Rapporten av 

D’Angelo och Iliev (2012) pekade också på att eleverna behöver handledning i hur de 

ska använda det konkreta materialet de får. D’Angelo och Iliev menar även att 

eleverna behöver ges tid för att arbeta med konkret material för att få den avsedda 

matematiska kunskapen. 

Språket är viktigt vid användandet av konkret material anser Löwing (2004). I 

sin studie fann hon att det är lätt att eleverna faller in i ett vardagligt språk och att det 

därför blir svårt att förstå de abstrakta begreppen eftersom de inte används. Läraren 

bör därför korrigera elevernas språk och synliggöra deras sätt att uttrycka sig korrekt. 

Att eleverna inte använder sig av de avsedda begreppen framkom även i studien av 

Riesbeck (2008), som hon genomförde med både observationer i klassrummet och 
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gruppsamtal med elever. De matematiska begrepp som läraren använder och avser att 

eleverna ska använda när de arbetar laborativt i grupp är inte förankrade hos eleverna. 

Enligt studien använder inte eleverna begreppen som var en del av målet med 

uppgiften. Eleverna behöver få förståelsen för dessa begrepp som är en del av 

konkretiseringen. Riesbeck förklarar att det är genom den konkreta representationen 

som eleverna hamnar rätt och får förståelse för de matematiska begreppen, samt att 

eleverna kan byta mellan olika diskurser som vardagligt och matematiskt. Riesbeck 

menar att eleverna behöver passera diskursiva gränser eftersom det är svårt att förena 

dem. Detta innebär att eleverna behöver anpassa språket eller sättet att uttrycka sig 

utifrån vad som passar för olika sammanhang. 

Det är lätt hänt att eleverna fastnar i det konkreta och vardagliga, menar 

Riesbeck (2008). Detta leder till att eleverna och läraren befinner sig i olika diskurser 

som är vanligt när varken lärare eller eleverna vet målet för en aktivitet. Eleverna 

arbetar laborativt, men tillägnar sig inte begreppen som läraren tänkt sig. Slutsatsen 

av Riesbeck är att eleverna utvecklar sin kunskap inom matematiken när de vet målet 

med uppgiften och är förtrogen med de matematiska begreppen. Detta framgick 

tydligt i studien när eleverna arbetade med konkret material. Även Löwing (2004) 

menar på att eleverna behöver stöd i förändringen av vardagsspråket till det 

matematiska språket. Detta gäller bland annat vid konkretisering i en laboration. 

Löwing menar att även diskussionen är viktig. Är något oklart i vad som 

konkretiseras bör detta lyftas fram. Likväl menar Björklund (2013) att användandet av 

språket är viktigt. Det är med språket som en lärare kan fånga upp och leda barnet till 

vad som är viktigt att fånga upp med det konkreta materialet. 

Sammanfattningsvis bör lärare tänka igenom vilket konkret material som 

används och vad målet är med att använda det materialet. Läraren behöver stötta 

eleverna till att använda ett matematiskt språk när de använder sig av det konkreta 

materialet. Eleverna behöver även hanledning i hur det konkreta materialet kan 

användas. 

Pengar som konkret material 
I en studie av McNeil, Uttal, Jarvin och Sternberg (2009) utfördes experimentella 

metoder. I studien undersöktes 198 elever mellan 9 och 11 år. Eleverna skulle lösa 

textuppgifter som handlade om pengar och använde pengar för att lösa uppgiften, 

men en del elever löste uppgifterna med pappersmaterial med siffror istället. Ingen av 

eleverna fick instruktioner i hur de skulle använda materialet. En del elever valde att 

lösa uppgifterna utan att använda materialet. Syftet med studien var att ta reda på om 

elevernas förkunskaper om pengar hjälpte dem att lösa uppgifterna eller inte. Enligt 

forskarna påverkar pengar som konkret material hur eleverna går in för att lösa ett 

problem. Det var tydligt att eleverna löste uppgifter med en annan strategi mot för de 

elever som inte hade pengar som konkret material eller de elever som inte använde 

något material. När eleverna arbetade med pengar använde de sig av vardagliga 

kunskaper som strategi för att lösa uppgiften. Eleverna som inte arbetade med pengar 

använde inte strategier tagna från vardagen utan använde sig av inlärda algoritmer. 

Därefter visade det sig att eleverna som använde pengar gjorde fler fel i sina uppgifter 

eftersom de inte använde sig av inlärda algoritmer. Eleverna fastnade i det konkreta 

materialet och saknade koppling mellan det konkreta och det abstrakta. McNeil et al. 
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kom fram till att eleverna blev distraherade av det fysiska objektet och såg inte det 

abstrakta som pengarna representerar. Det var till exempel inte självklart för eleverna 

att skriva att 1 tiokrona och 1 enkrona ska skrivas som 11 kronor. 

Diskussionen McNeil et al. (2009) framför är att pengar kan vara bra för 

förståelsen eftersom det relaterar till elevernas vardag och det är något som de är 

bekanta med. Att använda pengar som konkret material bör dock handledas och 

diskuteras med eleverna. Enligt forskarnas studie hindrar användandet av ett väldigt 

konkret material, som pengar, eleverna från att förstå begreppet bakom och relationen 

mellan det konkreta och abstrakta symbolerna som används i matematiken. Detta 

skiljer sig från något mer generellt konkret material som tiobasmaterial. Forskarna 

menar att det inte är självklart om pengar ger den eftersökta effekten som ett konkret 

material i matematikundervisningen. 

Sammanfattningsvis används pengar som konkret material för att koppla till 

elevernas vardag, men det förutsätter att eleverna är bekant med pengarnas värde. 

För att eleverna ska få en grundförståelse för positionssystemet är det bättre att börja 

med något mindre vardagligt och som tydligt visar strukturen för positionssystemet 

som till exempel tiobasmaterial.  
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Teoretisk ansats 

I denna studie löser elever olika uppgifter, som relaterar till positionssystemet, i 

grupp. Därför är elevernas sätt att utrycka sig i gruppen av intresse och detta utgör att 

den sociokulturella lärandeteorin är den teoretiska ansatsen för denna studie. Det som 

menas med att eleverna uttrycker sig kan se olika ut utifrån vilket konkret material 

som gruppen har att tillgå. Till exempel kan eleverna utrycka sig i en kombination av 

språk och tiobasmaterialet eller pengarna. Samtidigt kan gruppen utan konkret 

material, men med penna och papper uttrycka sig med både bilder, skrift och 

muntligt. Fortsättningsvis används denna teoretiska ansats för studiens analys. Med 

utgångspunkt i elevernas kommunikation och hantering av deras konkreta material, 

som visas genom observationerna när eleverna löser uppgifterna i grupp. 

Den sociokulturera lärandeteorin återberättas av Säljö (2014), men det är Lev 

Vygotskij som ursprungligen sammanställde och formade teorin. Vygotskij menade 

att människan använder verktyg och redskap för att förstå och agera i vår omvärld. 

Dessa verktyg eller redskap kallas för medierande verktyg. Utmärkande för 

människan är att hon använder sig av två redskap, som är språket och materiella 

verktyg. Det språkliga redskapet innebär symboler, tecken och annat vi 

kommunicerar med, som till exempel siffror, räknesystem, bokstäver och begrepp. 

Sättet som vi människor uttrycker på oss beror på en kulturell bakgrund. Detta 

innebär att människor använder sig av kulturella redskap för att förstå världen. Vi 

människor förstår alltså omvärlden utifrån var våra kulturella erfarenheter tillåter oss 

att se. Detta innebär att de språkliga redskapen förändras genom den kulturella 

gemenskapen. 

Vygotskij menade även att det finns fysiska redskap. Till exempel använder vi 

spadar för att gräva med. Det är alltså mycket av mäniskans kunskaper som är 

kopplade till fysiska föremål. Enligt Säljö (2014) är det många företrädare för den 

sociokulturella lärandeteorin som menar att det inte går att skilja mellan språkliga 

redskap och fysiska redskap. De menar att redskapen förekommer och verkar 

tillsammans. Till exempel har många fysiska föremål symboler och bilder. Likväl 

behövs både kunskap och fysisk handling, annars åstadkoms inget. Till exempel för 

att skriva en uppsats eller plantera blommor behövs både kunskap och agerande med 

fysiska föremål. 

Vygotskij menade även att människan lär sig genom andra människor som är 

mer kunnig inom området. Detta benämner han som den närmaste proximala 

utvecklingszonen. Genom att en människa behärskar en kunskap är de nära att bygga 

på den kunskapen och behärska något nytt. Till exempel kan personen som behärskar 

att addera ensiffriga tal utvecklas utifrån de principerna till att behärska att addera 

tvåsiffriga tal. Detta kliv till nästa kunskap kan nås med hjälp av stöd från någon mer 

kunnig, men så småningom behärskar personen själv kunskapen. Detta innebär även 

att i samspel kan människor lösa problem som de inte kunde lösa själva (Säljö, 2014).  



12 
 

Syfte 

I dagens samhälle används inte kontanter i samma utsträckning som tidigare och 

detta kan vara en orsak till att pengar inte längre är användbara som konkret material 

för att visa vissa aspekter i matematiken. Tidigare studier har bland annat visat att 

konkret material kan vara både stöttande och distraherande. Syftet med denna studie 

är att ta reda på om pengar fortfarande är användbart som ett konkret material. 

Frågeställningar 

Hur använder eleverna i årskurs 1 sig av konkret material som tiobasmaterial och 

pengar i grupp vid lösning av additions- och subtraktionsuppgifter? 

 

Vilka språkliga verktyg använder eleverna årskurs 1 sig av när de arbetar med 

konkret material i grupp vid lösning av additions- och subtraktionsuppgifter?  
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Metod 

I detta kapitel framkommer vilken metod som använts för studien. Först motiveras 

varför den valda metoden använts, sedan vilket urval av deltagare som gjorts i 

studien. Därefter följer två avsnitt om genomförandet av metoden, som sedan följs av 

en diskussion av den valda metoden. Till sist följer ett avsnitt om forskningsetiska 

riktlinjer och ett avsnitt om hur materialet har bearbetats. 

Val av metod 

Syftet med studien är att ta reda på hur elever arbetar med konkret material. Därför 

används en kvalitativ metod i denna studie. Kvalitativa metoder är bra att använda 

när något ska undersökas djupare och det inte är viktigt att generalisera utifrån en 

viss grupp, miljö eller annat sammanhang.  En fördel med att använda sig av 

kvalitativa metoder är att de är flexibla och går att anpassa efter situationen. De är 

även flexibla i det avseende att den fungerar bra att kombinera med andra metoder, 

som i denne studie innebär två kvalitativa metoder som kombineras. Dessa metoder 

är intervjuer och observationer (Eliasson, 2018).  Fortsättningsvis fokuserar kvalitativa 

data på orden. När metoden är kvalitativ ligger även fokus att ta reda på 

sammanhanget till varför något är som det är. Det är för övrigt enstaka fall som 

undersöks, alltså en mindre grupp och/eller färre grupper (Punch & Oancea, 2014). 

I denna studie används både intervjuer och observationer. Intervjuerna 

används för att samla bakgrundsdata och genomförs tillsammans med klasslärarna 

för att ta reda på elevernas undervisningsbakgrund samt deras bekantskap med 

konkret material, eftersom detta kan påverka resultatet. Den andra metoden för 

studien är observationer. Detta är när eleverna löser uppgifter i grupper med tre 

elever i varje. Observationerna genomförs för att ta reda på hur eleverna använder sig 

av konkret material när de löser uppgifter. 

Urval 

De deltagande eleverna är från årkurs 1 i två olika klasser på samma skola. Skolan är 

kommunal och ligger i Mellansverige. Elevgrupperna har valts ut tillsammans med 

respektive lärare i klasserna med ambitionen att grupperna är så jämbördiga som 

möjligt. Detta är för att resultatet inte ska påverkas av faktorer som att elevgrupperna 

var på väldigt olika nivåer kunskapsmässigt. Elevgrupperna har även formats efter 

vilka elevers vårdnadshavare som har godkänt deras barn medverkan i studien. 

Missivbrevet som skickades till föräldrarna finns i Bilaga 1. 

Intervjuer och genomförande av dem 

Syftet med intervjuerna var att ta reda på elevernas undervisningsbakgrund inom 

området för studien. Att ta reda på elevernas bakgrund var nödvändig eftersom det 

kan påverka elevernas användning av det konkreta materialet beroende på hur 

bekanta de var med det sedan innan. Detta genomfördes genom att intervjua 

klassernas respektive lärare. Enligt Punch och Oancea (2014) är intervjuer bra för att ta 

reda på personers uppfattning om verkligheten och situationer. I denna studie har 

halvstrukturerade intervjuer använts. Eliasson (2018) förklarar att halvstrukturerade 
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eller semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna för intervjun är förberedda 

sedan tidigare för att täcka önskvärda områden som ska bli besvarade. Frågorna som 

ställs i intervjun har flera möjliga svar som kan få följdfrågor. De intervjufrågor som 

använts finns i Bilaga 2. 

Innan intervjuerna har informanterna blivit informerade om studiens syfte och 

om att ljudet spelas in under intervjun. Informanterna har godkänt sin medverkan 

muntligt och intervjuerna genomfördes enskilt i respektive lärares hemklassrum. 

Informanterna har alltså deltagit utifrån vetenskapsrådets riktlinjer för 

forskningsetiska principer (2017), som presenteras ytterligare i ett senare avsnitt. Den 

undervisningsbakgrund som undersökts är om elevernas bekantskap med konkret 

material, samt hur det används vid förståelsen av positionssystemet. Vid intervjuerna 

har främst frågeschemat i Bilaga 2 följts, men det tillkom en del följdfrågor utifrån 

informanternas svar. Under intervjuerna har, som tidigare nämnts, ljudet spelats in 

och sedan har inspelningarna transkriberats. Enligt Eliasson (2018) är inspelningar bra 

för att gå tillbaka och kontrollera det som sagts. Ljudinspelningarna gjorde det även 

enkelt att kontrollera hur länge intervjuerna varade och båda intervjuerna varade i 

drygt 8 minuter. Vad som framkom i intervjuerna presenteras i resultatkapitlet. 

Observationer och genomförande av dem 

Syftet med observationerna var att svara på frågeställningarna för denna studie som 

är: Hur använder eleverna sig av konkret material som tiobasmaterial och pengar? och Vilket 

språk använder eleverna sig av när de arbetar med konkret material i grupp? Innan 

observationerna genomfördes har elever och vårdnadshavare tagit del av syftet med 

studien och skriftligt intygat elevens deltagande. 

 

Observation som metod 

Enligt Eliasson (2018) är en observation när en observatör gör iakttagelser av en miljö 

och dokumenterar detta på något sätt. Observatören kan vara mer eller mindre 

deltagande i den miljö som observeras. Denna studie har genomförts med vad 

Eliasson (2018) benämner som deltagande observatör och delvis den observerande 

deltagaren. Detta innebär att observatören är närvarande i miljön och har ingen 

naturlig funktion, men kan agera i omgivningen för att få fram uppgifter som kan 

förklara iakttagelserna. I denna studie har observatören fyllt en form av funktion 

eftersom den personen presenterat uppgifterna och styrt upp observationstillfällena. 

Enligt Eliasson (2018) Är de olika typerna av observatörer placerade på en skala och 

därför kan det vara en blandning av två observatörstyper, som i detta fall. 

Fortsättningsvis är dokumentation av observationen en viktig del enligt Punch 

och Oancea (2014). De föreslår bland annat ljudinspelning som har används vid dessa 

observationer, eftersom forskaren kan gå tillbaka och lyssna på vad som sagt 

ordagrant. Vidare har uppgifterna lösts i grupper om tre elever i varje. Detta är dels 

för att eleverna ska känna sig trygga genom att de har två klasskompisar med sig, 

men också för det visar något om hur människor resonerar i grupp, enligt Eliasson 

(2018). Att eleverna löst uppgifter i grupp är också givande utifrån den teoretiska 

ansatsen som används för studien. Eftersom enligt Vygotskij utvecklar människor 

kunskaper vid interaktion med varandra (Säljö, 2014). Enligt Punch och Oancea (2014) 

kan gruppen stimulera varandra vid motiveringar och resonemang. För övrigt är det 
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samma dag efter att uppgiftstillfällen genomförts som ljudinspelningarna har 

transkriberades med korta kommentarer om hur eleverna använde det konkreta 

materialet, eftersom att detta inte alltid syns i deras diskussioner med varandra. 

 

Uppgifternas konstruktion 

Elevgrupperna har löst tre olika uppgifter totalt, som finns i Bilaga 3. Tanken med 

uppgifterna och den ordning de kommer i är att svårighetsgraden ska öka och bjuda 

in till att eleverna använder olika strategier för att lösa uppgifterna. Den första 

uppgiften berör addition och är inom ett talområde som eleverna är bekanta med 

sedan innan. Uppgiften berör även tiotalsövergång. Syftet med den första uppgiften 

är främst till för att göra eleverna bekanta med situationen och därför valdes även 

addition som räknesätt eftersom eleverna oftast behärskar det bättre. Den andra 

uppgiften berör också addition. Uppgiften berör inte tiotalsövergång för entalen, men 

är inom ett talområde som eleverna inte är vana vid. Den sista uppgiften berör 

subtraktion inom ett talområde de inte är vana vid, men räknas från ett jämnt tiotal. 

Detta innebär att eleverna kan tillämpa andra strategier än vid de andra uppgifterna. 

Syftet med den andra och den tredje uppgiften är att eleverna ska använda de 

strategier de kan, men tillämpa dessa på uppgifter som är nya för dem. Eftersom 

uppgifterna är nya för eleverna kan det vara en mer uppmaning till att använda det 

konkreta materialet eftersom eleverna inte har automatiserat uträkningen inom detta 

talområde. 

 

Utformning av elevgrupper 

Två elevgrupper använder pengar som konkret material med valörerna 1, 2, 5 och 10, 

alltså inga sedelvalörer. Pengar var för övrigt huvudfokus för studien. Två andra 

elevgrupper använder inget material, men har tillgång till penna och papper. Dessa 

grupper är med för att jämföra vilka strategier som används med och utan konkret 

material, eftersom det inte alltid finns tillgång till konkret material. De sista två 

grupperna använder tiobasmaterial eftersom detta föredras över till exempel pengar 

vid grundförståelsen för positionssystemet, enligt tidigare studier. Att två grupper 

använder tiobasmaterialet är med för att jämföra hur eleverna använder sig av olika 

konkreta material, som i detta fall är tiobasmaterial och pengar. Eleverna som deltagit 

i denna studie var dock inte bekanta med tiobasmaterialet sedan tidigare. Eleverna 

var mer vana vid plockmaterial, som ändå har använts på liknande sätt som 

användningen av tiobasmaterial. Till exempel har plockmaterialet lagts upp på en rad 

med tio och en rad med ental. 

 

Genomförandet av observationer 

Varje uppgiftstillfälle genomfördes i mindre grupprum med en grupp elever åt 

gången. Elevgrupperna med tre elever i varje löste en uppgift per tillfälle och 

sammanlagt löste grupperna tre uppgifter, som alltså innebar tre tillfällen per 

elevgrupp. Detta syns i tidschemat i Tabell 1. Samtliga tillfällen spelas in med ljud och 

enkla noteringar om uppgiftstillfället har gjorts direkt efter att elevgruppen lämnat 

grupprummet. Därefter kallades nästa elevgrupp för dagen in. Noteringarna innebar 

elevernas arbetsgång, som till exempel att de växlade fram och tillbaka mellan valörer, 



16 
 

eller att de märkbart använde fingrarna. Transkriberingen har skett sammadag efter 

att de tre uppgiftstillfällena genomförts. Detta har även sammanförts med de 

noteringar som gjorts under dagen. 

 

Tabell 1. Tidsschema för genomförande av observationer. B och O visar vilken klass 

elevgruppen tillhör. 

Dag Första gruppen Andra gruppen Tredje gruppen 

Dag 1 Tiobasmaterial B, uppgift 1 Pengar B, uppgift 1 Inget B, uppgift 1 

Dag 2 Tiobasmaterial O, uppgift 1 Pengar O, uppgift 1 Inget O, uppgift 1 

Dag 3 Tiobasmaterial B, uppgift 2 Pengar B, uppgift 2 Inget B, uppgift 2 

Dag 4 Tiobasmaterial O, uppgift 2 Pengar O, uppgift 2 Inget O, uppgift 2  

Dag 5 Tiobasmaterial B, uppgift 3 Pengar B, uppgift 3 Inget B, uppgift 3 

Dag 6 Tiobasmaterial O, uppgift 3 Pengar O, uppgift 3 Inget O, uppgift 3 

 

Vid uppgiftstillfällena har observatören har suttit med eleverna och gett dem 

uppgiften muntligt. Observatören har även bett eleverna berätta hur de tänker och 

förklara vad de gör, eftersom det inte alltid var naturligt för eleverna att berätta och 

förklara högt hur de tänker. Det som observerats under uppgiftstillfällena är hur 

eleverna använder det konkreta materialet, som har dokumenterats med enkla 

noteringar. Uppgifterna är väldigt korta och har ingen text eftersom fokus med 

uppgifterna inte ska vara på att eleverna ska fundera på vad de frågas efter i 

uppgiften. Uppgifterna har endast framförts till eleverna muntligt och upprepats om 

de varit osäker på vad uppgiften var. För övrigt var tillfällena som eleverna löste 

uppgifterna på mellan 3 till 7 minuter och vad som framkom när eleverna löste 

uppgifterna presenteras i resultatkapitlet. 

Metoddiskussion 

I metoden för denna studie löser eleverna olika uppgifter i grupp. Detta är dels för att 

eleverna ska känns sig trygga med varandra, men också för att de ska kommunicera 

och uttrycka sig med varandra. Detta är med tanke på den teoretiska ansatsen för 

studien som baseras på den sociokulturella lärandeteorin.  Uppgifterna löstes också i 

grupp eftersom det enligt Eliasson (2018) kan träda fram andra resonemang genom en 

grupp. Troligtvis kan därför andra resonemang träda fram hos eleverna genom att de 

löste uppgifterna själva, eller möjligvis inga resonemang. Detta är delvis eftersom att 

eleverna genom grupperna hade större chans att lösa uppgifterna beroende på deras 

tidigare kunskaper. Detta är utifrån att i den sociokulturella lärandeteorin bidrar de i 

gruppen med kunskap till lösningen på problemet. 

I denna studie har en blandning av vad Eliasson (2018) kallar för den 

observerande deltagaren och den deltagande observatören använts. Eliasson menar 

att det finns olika typer av observatörer, samt olika sätt att dokumentera en 

observation. Eftersom det i detta fall var samma person som ansvarade för att 

framföra uppgifterna som observerade finns det en viss deltagande synvinkel. Hade 

observatören enbart varit passiv vid sidan av kunde möjligen resultatet bli 

annorlunda eftersom fokus för observatören bara blir på att observera och inte också 

att framföra uppgiften. I detta fall uppmuntrade även observatören eleverna till att 

berätta vad de gör och hur de tänker. Observatören utförde alltså flera uppgifter 
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utöver att observera. Nackdelen för denna metod som observatören är mer än rollen 

som enbart observatör och har därför inte fullt fokus på att observera och 

dokumentera vilket innebär att en del information faller bort. Därför gjordes enkla 

noteringar efter varje uppgiftstillfälle, men detaljer hinner ändå falla ur minnet. 

Fördelen är ju att det bara behövs en vuxen i rummet med eleverna. En person mindre 

innebär också ett distraktionsmoment mindre. Samtidigt var det en avgränsning som 

gjordes eftersom denna studie är genomförd av en person. 

Observationerna i denna studie har dokumenterats med ljud eftersom det ger 

fördelen att det går att lyssna tillbaka på hur exakt eleverna förde sina resonemang, 

som var nödvändigt eftersom observatören inte bara var observatör utan även till viss 

del delaktig i observationerna. Nackdelen med att bara spela in ljud är hur eleverna 

uttycker sig genom det konkreta materialet som inte alltid framkommer genom hur 

eleverna uttrycker sig muntligt. Hur de har använt det konkreta materialet har 

noterats efter varje uppgiftstillfälle och senare skrivits ihop med transkriberingarna 

som gjorts samma dag. Dock är klart att en del information faller bort i jämförelse 

med om det funnits en videoinspelning att titta tillbaka på. Därför är det möjligt att 

fler detaljer om elevernas kommunikation hade visats om observationerna filmades, 

men samtidigt kan en kamera också påverka deltagarnas aggerande. 

Forskningsetik 

I denna studie har hänsyn tagits till de forskningsetiska riktlinjerna från 

Vetenskapsrådet (2017). Detta innebär att först har samtliga deltagare tagit del av 

syftet med studien och godkänt sitt deltagande. De intervjuade lärarna har godkänt 

sin medverkan muntligt och barnens vårdashavare har godkänt sina barns medverkan 

skriftligt genom ett missivbrev som skickats ut och finns i Bilaga 1. Samtliga deltagare 

har fått information om garanterad anonymisering och att inspelningarna i denna 

studie bara används för just denna studie. Inspelningarna raderas därför efter att 

studien är genomförd. Allt material och alla uppgifter som samlats in för studien har 

endast används i forskningsändamål. 

Bearbetning av material 

Samtligt ljudinspelat material från både intervjuer och observationer har 

transkriberats. I samband med transkriberingen har korta kommentarer skrivits om 

elevernas lösningar på uppgifterna som inte syns i vad de sagt muntligt. Detta kan till 

exempel vara att eleven använde fingrarna medan den räknade. Därefter har 

informationen som är relevant för studien från lärarintervjuerna sammanfattats som 

syns i resultatet. Fortsättningsvis har det insamlade materialet från observationerna 

bearbetats utifrån syftet och frågeställningarna för studien. Detta innebär att det som 

är av intresse är hur eleverna använder materialet och hur eleverna för resonemang. 

Utifrån detta har elevernas arbetsprocesser sammanställts och resonemang från 

eleverna har plockats ut. 

Resultatet analyseras utifrån den sociokulturella lärandeteorin, som fokuserar 

på hur eleverna uttrycker sig. Detta innebär både hur de språkligt kommunicerar, 

men också hur de uttrycker sig med det konkreta materialet. Deras språkliga 

kommunikation innebär till exempel hur eleverna muntligt förklarar algoritmen de 

använt för att lösa uppgiften. Hur eleverna uttrycker sig genom det konkreta 
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materialet, eller papper och penna som två av grupperna har, innebär till exempel 

vilka valörer eleverna använder på pengarna. Hur eleverna hanterar dessa fysiska 

föremål är också en del av den sociokulturella lärande teorin och därför är hur 

eleverna använder de fysiska förmålen också av intresse. Detta kan till exempel 

innebära att eleverna har en förståelse för hur de konkreta materialen kan användas. 

Det innebär också om eleverna till exempel använder de fysiska föremålen för att 

visualisera sina tankar för att kommunicera dessa till andra. Även elevernas sociala 

samspel har noterats, som innebär hur och i vilken utsträckning eleverna har 

kommunicerat med varandra.  
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Resultat 

I detta kapitel presenteras först elevernas undervisningsbakgrund utifrån respektive 

lärares svar i intervjuerna. Klasserna, som båda är årskurs 1, har benämnts med 

färgerna Blå och Orange. Eleverna har utifrån detta fått fiktiva namn där eleverna från 

klass Blå att fått namn som börjar på B och eleverna från klass Orange har fått namn 

som börjar på O. Fortsättningsvis presenteras resultatet från när elevgrupperna löst 

uppgifterna vid flera tillfällen. Elevgrupperna är presenterade i ordning efter hur fort 

de löste uppgifterna överlag. Detta innebär att elevgrupperna utan konkret material 

löste uppgifterna snabbast, därefter eleverna med tiobasmaterial och till sist eleverna 

med pengar som konkret material. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

resultatet som även tar upp likheter och skillnader mellan grupperna. 

Elevernas undervisningsbakgrund 

I detta avsnitt presenteras elevernas undervisningsbakgrund utifrån de svar 

respektive lärare gett under intervjuerna. Lärarna benämns med den färg som den 

klassläraren undervisar i har. I Tabell 2 presenteras information om klasslärarnas 

bakgrund i yrket. 

 

Tabell 2. Lärarnas bakgrund. 

Lärare Antal år i yrket Antal år med lärarexamen Fortbildning 

Blå 19 17 Mattelyftet 

Orange 12 16 Mattelyftet och lärarlyftet 

 

Både lärare Blå och Orange berättar att de gått mattelyftet. Lärare Orange berättar att 

hon även har gått lärarlyftet på universitet där flera ämnen har ingått, bland annat 

matematik. Tabellen visar även att lärare Blå har arbetat som lärare i två år innan hon 

tog sin examen och lärare Orange har varit borta från yrket i fyra år. 

 

Klass Blå 

Det konkreta material som lärare Blå använder vid förståelsen av positionssystemet 

och tiotalsövergångar är plockmaterial, som de kallar för plockisar, och ibland 

använder de entalskuber. Plockisar är platta något transparenta plastkvadrater i olika 

färger, som är ungefär en kvadratcentimeter i storlek. Lärare Blå berättar att det 

annars även kan handla om kritor eller det som finns tillgängligt. Fortsättningsvis 

berättar lärare Blå att hon använder konkret material varje vecka vid genomgångar. 

När eleverna räknar själva är det inte alla som använder konkret material, men det 

finns tillgängligt och de som känner att de behöver går och hämtar. Ibland kan lärare 

Blå be eleven hämta materialet eftersom den verkar behöva det. Det är specifikt vid 

ekvationer som eleverna hämtar plockisar själva. Samtidigt är det en del elever som 

aldrig hämtar konkret material. Lärare Blå förklarar att dessa elever är starkare i 

matematik och vill inte använda eller känner sig inte behöva det konkreta materialet. 

Dessa elever vill inte ens använda det konkreta materialet vid gemensamma 

genomgångar fast det är en del av genomgången. Lärare Blå förklarar att dessa elever 

inte behöver det konkreta materialet utifrån den nivå i matematiken de arbetar på nu. 
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Lärare Blå använder pengar som konkret material endast när det handlar om 

pengar i matteboken. Hon har dock märkt att en del elever är duktigare på att räkna 

när de får använda pengar än annars. Det klarar till exempel att räkna ihop fyra 

tvåkronor men 2+2+2+2 blir svårare. Därefter berättar lärare Blå att hon vill att 

matematiken ska sättas i ett sammanhang som eleverna känner igen, som till exempel 

att handla och då använder eleverna pengar. 

 

Klass Orange 

Det konkreta material som lärare Orange hittills har använd med hennes nuvarande 

klass för att förstå positionssystemet och tiotalsövergång är plockmaterial eller som de 

kallar det: plockisar. Hon vill dock använda tiobasmaterial eftersom hon anser att det 

behövs. Lärare Orange använder det konkreta materialet med de elever hon anser 

behöver det, men plockisar finns alltid tillgängligt för alla och de hämtar det själva. 

Det är oftast samma elever som hämtar det konkreta materialet och därför använder 

vissa elever inte alls det konkreta materialet. Utöver detta upplever lärare Orange att 

eleverna räknar en och en när de använder sig av plockisarna. Hon försöker instruera 

dem att lägga upp en rad med tio eftersom det blir enklare att räkna när de fyllt upp 

till ett jämnt tiotal. Alla elever har dock inte kommit dit menar lärare Orange. 

Lärare Orange upplever att eleverna har med sig värdet av pengar hemifrån 

och att de är bekant med pengar sedan tidigare. Hon upplever att eleverna har ibland 

lite svårt att skilja på enkronor och tvåkronor som ser nästan likadana ut. Hon berättar 

att det inte finns så mycket lotsas pengar på skolan så att det räcker till alla i klassen 

och därför använder de ibland plockisar istället. Detta var till exempel då de skulle 

använda pengar utifrån uppgifter i matteboken. Lärare Orange tillägger att hon 

upplever att eleverna inte har en uppfattning om vad saker kostar, men att eleverna 

har koll på valörena på pengarna. 

 

Sammanfattning om elevernas undervisningsbakgrund 

I klass Blå får alla eleverna med det konkreta materialet i genomgångarna, medan i 

klass Orange är det eleverna som anses vara i behov av det konkreta materialet som 

får instruerat hur de kan arbeta med det. Det visade sig att ingen av lärarna har 

använt sig av tiobasmaterial. Däremot har båda klasserna använt sig av pengar, men 

begränsat och främst när det handlar om pengar i matteboken. Båda klasserna har 

främst använt sig av plockisar. I båda klasserna är det främst de elever som själva 

anser eller som lärarna anser behöver använda konkret material som gör det. En del 

elever använder i princip aldrig konkret material eftersom de inte är i behov av det. 

Värt att nämna är att eleverna har vid denna studie främst endast arbetat inom 

talområdet 0 till 20. 

Elevgrupper – inget konkret material 

Nedan presenteras hur eleverna utan konkret material hanterade de olika uppgifterna. 

De hade tillgång till papper och penna som de erbjöds att använda som stöd. 

 



21 
 

Blå 

I denna grupp ingick eleverna Bella, Benjamin och Bonnie. Vid alla uppgiftstillfällen 

räknade eleverna enskilt i huvudet och använde sig inte av papper och penna, även 

om de blev erbjuden det. Den första uppgiften (6+9) var inom ett talområde som 

eleverna var bekant med och de räknade ut uppgiften relativt snabbt. Bella förklarade 

hur hon tänkte såhär: 

 

– Först så har man 6 och så har man 4 kvar och sedan har man 5 till och så har 

man 15. 

 

Bella räknar alltså först upp till 10 från 6 och adderar det som är kvar av 9, alltså 5. 

Detta blev då summan 15. Därefter vid det andra tillfället var uppgiften (15+23) 

utanför det talområde som eleverna var bekanta med sedan innan. Eleverna valde 

även vid denna uppgift att räkna enskilt i huvudet. Bonnie kom fram till att summan 

var 38 genom att räkna med fingrarna. Hon började på 15 och räknade upp från det. 

Benjamin sa att han också försökte räkna med fingrarna, men att det blev fel. Senare 

vid det sista uppgiftstillfället räknade eleverna återigen enskilt i huvudet och utan att 

använda papper och penna. Denna uppgift (30-12) var också utanför det talområde 

som de var vana vid. Det tog lite tid än tidigare uppgifter och Bonnie försökte räkna 

baklänges från 30 med fingrarna, men tappade bort sig. Benjamin förklarade att han 

började med att ta bort 10 men sedan glömde han bort hur han skulle göra. Detta tog 

Bella tillvara på och förklarade sedan hur hon räknade såhär: 

 

– Så 12 först 2 mer än 10 och så som man har 20 och om man tar bort 2 från 20 

så har man kommit ner till 18. 

 

Här räknar alltså Bella först tiotalet och tar sedan entalen som är över för att få fram 

differensen. Sammanfattningsvis räknade denna grupp enskilt varje gång i huvudet 

och tog inte stöd av att använda papper och penna. Tilläggas kan att eleverna mer 

osäkra på hur de skulle tänka vid den andra och den tredje uppgiften än vid den 

första som var inom ett bekant talområde. De använde till exempel fingrarna och 

räknade efter talföljden. Det tog även längre tid vid dessa uppgifter. 

 

Orange 

Denna grupp bestod av eleverna Ofelia, Olly och Otto. Vid alla uppgiftstillfällena 

valde eleverna att räkna enskilt i huvudet och inte använda papper och penna. Vid 

den första uppgift (6+9) räknade Olly ut det snabbt och förklarade hur hon tänkte 

såhär: 

 

– Jag vet att 10 plus 6 är 16, men nu är det ju inte 10 utan det är 9 så då är det 1 

mindre. 

 

Olly verkar vara säker på hur hon räknar 10 plus något och vet att summan blir 1 

mindre när det är 9 istället för 10. Vid det andra uppgifttillfället räknade eleverna en 

uppgift (15+23) som var utanför det talområde de räknat inom tidigare. Ofelia började 

från 23 och förklarade att 23 plus 7 är 30 och därifrån adderade hon resten av 15 som 
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var 8 och konstaterade att summan på uppgiften var 38. Olly förklarade att hon tänkte 

på ett annat sätt. Först adderade hon 20 och 10 som är 30, sedan adderade hon 3 och 5 

som är 8. Till sist adderade hon 30 och 8 som är 38. Olly tog alltså tiotalen för sig och 

entalen för sig. Otto sa att han tänkte på samma sätt som Olly. Senare vid det sista 

uppgiftstillfället fick eleverna ytterligare en uppgift (30-12) som var utanför det 

talområde de var vana vid. Eleverna funderade återigen enskilt och utan att använda 

papper och penna. När Olly hade funderat en stund sa hon: 

 

– Jag tänkte 30. Det är 3 tiotal och så tar jag bort 1 tiotal och så tar jag bort… 

minus 2. 

 

Olly blev sedan tyst en stund men kom framtill att differensen var 18. Hon räknade 

alltså först tiotalen och sedan entalen. Sammanfattningsvis räknade denna grupp 

enskilt varje gång i huvudet utan att använda papper och penna. Eleverna var lite 

osäkrare inom de talområden de inte räknat i tidigare. De räknade dock inte på 

fingrarna utan använde sig av strategier som till exempel att räkna tiotal och ental för 

sig. 

 

Sammanfattning elevgrupper – inget konkret material 

I båda grupperna räknade eleverna enskilt och använde inte papper och penna fast de 

blev erbjuden den möjligheten. Båda grupperna blev lite osäkra på hur de skulle tänka 

kring de uppgifter som var utanför det talområde de räknat inom tidigare. Eleverna 

använde sig av olika strategier som att räkna med fingrarna, räkna tiotal och ental för 

sig, samt att räkna upp till närmaste tiotal och sedan addera resterande. De anpassade 

och använde olika strategier beroende på vilken uppgift de fick. 

Elevgrupper – tiobasmaterial 

I detta avsnitt presenteras hur elevgrupperna som använde tiobasmaterialet löste de 

olika uppgifterna. 

 

Blå 

Denna elevgrupp bestod av Beata, Bertil och Bruno. Eleverna kände inte till 

tiobasmaterialet sedan tidigare, men märkte den första gången de använde materialet 

att stavarna var tio rutor. Vid det första uppgiftstillfället räknade en elev ut summan 

fort av uppgiften (6+9) och utan att använda tiobasmaterialet. Eleverna visade sedan 

hur de kunde tänka med tiobasmaterialet och la först upp entalskuber i två högar, en 

med 6 och en med 9. De räknade sedan ihop detta. Sedan föreslog Beata att de skulle 

använda en stav och fem kuber eftersom 10 plus 5 är 15. För övrigt var eleverna lite 

distraherade av materialet och byggde/lekte med det. Därefter vid det andra 

uppgiftstillfället fick eleverna en uppgift (15+23) som var utanför det talområde de 

räknat inom tidigare. Denna gång använde eleverna tiobasmaterialet direkt. De 

byggde upp två högar där tiotalen representerades av stavarna och entalen av 

kuberna. De la sedan ihop högarna. När de skulle räkna tiotalsstavarna och 

entalskuberna räknade Bruno varje ruta på stavarna för sig, som alltså tog tid. Bertil 

blev otålig och sa: 
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– Men hel sån här stav är typ 10 så då vet vi att det här är 20. 

 

Det Bertil visade här var att de inte behövde räkna rutorna på stavarna utan kunde 

addera hela tiotal. Bertil berättade att sedan att summan därför var något med 30. 

Från 30 räknade de sedan entalskuberna upp till 38. För övrigt var elevgruppen 

fortfarande något distraherade av materialet och byggde med det. Senare vid det sista 

uppgiftstillfället fick eleverna ytterligare en uppgift (30-12) som var utanför det 

talområde de är vana att räkna inom. Denna gång la eleverna snabbt ihop tre 

tiotalsstavar. Bruno föreslog att de först tar bort en stav och sedan la han två fingrar 

över två rutor på en av stavarna och berättade att differensen av uppgiften var 18. Då 

frågade Beata till Bruno: 

 

– Varför tog du bort 2 rutor? 

– Då räknade jag såhär 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…18. 

 

Utifrån det Bruno svarade kunde han räkna entalet och sedan lägga till tiotalet. 

Dessvärre svarar han kanske inte på det Beata frågar efter, som är att de först 

subtraherade tiotalet och sedan subtraherade han entalet som var 2. För övrigt var 

eleverna fortfarande distraherade av materialet eftersom de alla gärna ville bygga 

med det. Sammanfattningsvis var alltså tiobasmaterialet något distraherande för 

denna grupp eftersom de gärna ville bygga med det, men trots att de inte var bekanta 

med materialet sedan innan kunde de använda det. Detta visades bland annat genom 

att eleverna använde stavarna och räknade tiotalen med dem. 

 

Orange 

I denna elevgrupp ingick eleverna Oskar, Olympia och Oxana. Vid första 

uppgiftstillfället löste eleverna en uppgift (6+9) som var inom ett bekant talområde. 

Elevgruppen var dock inte bekant med tiobasmaterialet sedan innan, men märkte 

medan de räknade att stavarna var 10 rutor. Vid första tillfället var Oxana väldigt 

snabb på att räkna uppgiften i huvudet. Sedan förklarade hon med hjälp av 

tiobasmaterialet såhär: 

 

– Det här är 10 om det skulle vara 9 behövde vi 6 till, men nu behöver vi 5 till. 

 

Oxana visar att tiotalsstaven är 10 och eftersom den är 1 mer än 9 behöver de lägga till 

en mindre, alltså 5. Vidare vid det andra uppgiftstillfället räknade elevgruppen en 

uppgift (15+23) som var utanför det talområde de var vana vid. Olympia började med 

att påpeka detta: 

 

– Tiostavar, så alla dom är 10 så man behöver inte räkna. 

 

Därefter gjorde de 2 högar. En hög med 1 tiotalsstav och 5 entalskuber, samt en hög 

med 2 tiotalsstavar och 5 entalskuber. De la sedan ihop högarna och Olympia 

konstaterade att det blev i alla fall något med 30. De räknade sedan kubera som Oxana 

konstaterade var 8 och därefter var Oskar snabb med att säga att summan var 38. 



24 
 

Senare vid det sista uppgiftstillfället räknade eleverna åter igen en uppgift (30-12) som 

var utanför det talområde de var vana vid. Denna gång var Oskar snabb att räkna i 

huvudet och utan att använda materialet. Han förklarade hur han tänkte såhär: 

 

– Först tar jag bort 10 och sen 2. 

 

Oskar räknade alltså först tiotalet och sedan entalet och kom fram till differensen som 

var 18. Eleverna ville sedan visa med materialet. De byggde en stav av 10 kuber och la 

ihop detta med två stavar så de fick 30. De tog sedan bort 1 stav och 2 kuber. För 

övrigt blev de denna gång distraherade av materialet och trummade samt byggde 

med det. Sammanfattningsvis använde sig eleverna främst av materialet vid den 

andra uppgiften, men de fick en uppfattning om hur de tiobasmaterialet kunde 

användas trots att de inte var bekanta med det sedan tidigare. För övrigt var det 

endast vid det sista tillfället som eleverna blev något distraherade av materialet och 

använde det till annat än att lösa uppgiften. 

 

Sammanfattning elevgrupper – tiobasmaterial 

I båda grupperna var tiobasmaterialet nytt, men de kunde ändå använda det och båda 

grupperna konstaterade att stavarna var 10 rutor. Båda grupperna var även snabba på 

att göra två högar med termerna i den andra uppgiften och sedan räkna tiotal och 

ental för sig för att sedan addera ihop dessa. För övrigt var materialet distraherande 

för den Blå gruppen vid alla tillfällen och endast vid det tredje tillfället för den 

Orangea gruppen. 

Elevgrupper – pengar 

Nedan presenteras hur de elevergrupper som använde pengar som konkret material 

använde valörerna 1, 2, 5 och 10 för att lösa de olika uppgifterna. 

 

Blå 

I denna elevgrupp ingick eleverna Bastian, Bengt och Björn. För dessa elever var 

pengar något de var bekant med sedan tidigare och vid första uppgiften (6+9) la de 

först snabbt upp 6 enkronor i en hög och sedan använde de 1 femkrona, 2 tvåkronor 

och 1 enkrona för att få 9. De märkte dock att detta inte blev rätt och började om. 

Därefter tog de 2 femmor för att få 10 och räknade sedan upp resten som var 5 med 

enkronor. Vid det andra uppgiftstillfället skulle de lösa en uppgift (15+23) som var 

utanför det talområde de var vana vid sedan tidigare. Denna gång började eleverna 

med att använda tiokronor. Först 5 stycken, men de insåg att de skulle vara för mycket. 

Såhär resonerade eleverna: 

 

I kör: 20, 30, 40, 50 

Bengt: Det vart lite för mycket nu. 

Bastian: eh, jag tror… (tar bort 1 tiokrona). 

Björn: Nu är det 40. Är det för mycket nu också? 

Bengt: hmm, nej… Eller jo. 

Björn. Då tar vi bort 1 till. 
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Eleverna förstår att de kommer bli ett större tal och använder därför tiokronor. När de 

inser att de blir för många tiotal tänker de efter och inser att de bara behöver 3 stycken 

tiokronor, eftersom det är 10 plus 20. Därefter var Bengt snabb på att räkna resten i 

huvudet, som var entalen, och kom fram till att summan var 38. Eleverna skulle sedan 

enas om vilka mynt de skulle visa entalen med. Det blev olika förslag som 2 femmor 

eller 8 enkronor, men slutligen blev det 4 tvåkronor. Senare vid det den tredje 

uppgiften (30-12) började eleverna med 3 tiokronor och sedan tog de bort 1 av 

tiokronorna. Eleverna märkte dock att det blev lite svårt att ta bort resten med sina 

tiokronor. Därför växlade de först 1 tiokrona till 2 femkronor, men de märkte att det 

heller inte skulle gå. Medan de funderade insåg Bengt att differensen var 18 och sa att 

de behövde tvåkronor. Han löste alltså uppgiften utan att göra den sista växlingen 

med pengarna. De växlade 1 tiokrona med 5 tvåkronor och kunde sedan visa 

differensen med 1 tiokrona och 4 tvåkronor. Sammanfattningsvis var eleverna bekanta 

med pengar sedan innan, men blev lite låsta i hur de skulle göra med växlingen. För 

övrigt använde eleverna pengarna endast för att räkna med. De lekte alltså inte med 

materialet. Tilläggas kan att eleverna använde sig av strategier som att räkna tiotal 

och ental för sig. 

 

Orange 

Denna elevgrupp bestod av Olga, Olle och Olivia. Elevgruppen var bekant med 

pengar sedan innan, men vid första uppgiften (6+9) var Olle snabb med att räkna ut 

summan i huvudet. Han förklarade hur han tänkte såhär: 

 

– 9 är 1 mindre än 10 och då, eftersom att 10 plus 5 är 15 då är 9 plus 6 15. 

 

Olle visar att han är säker på addition med 10 och vet därför att om samma tal 

adderas med 9 är det 1 mindre. Eleverna ville visa summan med pengar och Olivia 

förslog att de skulle använde enkronor, men Olga tyckte det blev för många mynt och 

föreslog tvåkronor. Eleverna märkte dock att de kom upp i 16 som var för mycket. De 

växlade mynten och hade sedan 2 femkronor, 2 tvåkronor och 1 enkrona. 

Fortsättningsvis vid det andra uppgiftstillfället räknade eleverna en uppgift (15+23) 

som var över det talområde de hade räknat inom tidigare. Eleverna blev först lite 

förskräckta över uppgiften. Likt det tidigare tillfället var de osäkra på vilka mynt de 

skulle använda för talet 15. Eleverna struntade sedan i att göra två högar var för sig 

och räknade först upp tiotalet. Såhär förklarar Oliva: 

 

– 3 tior, plus 1 tvåa det blir 32, 34, 35… 36 och sedan 38. 

 

Olivia adderar alltså först på entalet 5 med 2 tvåkronor och 1 enkrona, som blir 35 

kronor. Sedan använder hon 1 enkrona och 1 tvåkrona för att addera entalet 3, som tar 

henne till 38 kronor. Gruppen börjar alltså med tiotalen och adderar sedan entalen 

efter varandra. Senare vid det sista tillfället fick eleverna ytterligare en uppgift (30-12) 

som var utanför det talområde de var vana att räkna inom. Olga började med att lägga 

fram 3 tiokronor. De tog sedan bort 1 tiokrona och fastnade sedan vid hur de skulle 

göra för att ta bort 2 kronor. Efter ett tag föreslår Olle: 
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– Om vi har 10 och 2 då har vi 12. Och så då måste vi hitta en väg att få 30. 

 

Eleverna börjar alltså nu med att ha 1 tiokrona och 1 tvåkrona. Därefter fyller det på 

med 1 tiokrona till och sedan 4 tvåkronor. De tog sedan bort 12 kronor och 

konstaterade att differensen av uppgiften var 18. Sammanfattningsvis var eleverna 

bekanta med pengar sedan innan, men de hade lite svårt vid växlingen och att 

bestämma vilka mynt som var lämpligast att använda.  För övrigt använde eleverna 

pengarna endast för att räkna med dem. De lekte alltså inte med materialet. Tilläggas 

kan att eleverna använde flera olika strategier som till exempel att räkna tiotal och 

ental för sig, men också att räkna upp från den ena termen till den andra vid 

subtraktionen. 

 

Sammanfattning elevgrupper – pengar 

Alla eleverna var bekanta med pengar sedan innan och i skolsammanhang gäller detta 

främst när det handlar om pengar i matteboken. Det visade sig att båda grupperna 

hade lite problem med vilka mynt de skulle använda och hade även lite problem med 

växlingen i samband med det. Till exempel på den sista uppgiften började både 

grupperna med 3 tiokronor, men insåg sedan att de behövde byta vilka mynt de 

använde sig av för att få fram differensen. 

 

Sammanfattning av resultatet 

För att sammanfatta resultatet har det visats sig att elevgrupperna från olika klasser, 

men som använder samma konkreta material har haft liknande arbetsgångar vid 

uppgiftstillfällena. Till exempel använde ingen av grupperna utan konkret material 

sig av pennan och papperet. De diskuterade heller inte med varandra utan i båda 

grupperna räknade eleverna uppgiften enskilt även om de satt i grupp och 

uppmanades att arbeta i grupp. De flesta verkade räkna i huvudet, men i grupp Blå 

fanns inslag av att använda sig av fingrarna som stöd. 

Det fanns även likheter mellan båda grupperna med tiobasmaterial som var 

båda obekanta med materialet sedan tidigare, men förstod användningen av det vid 

första uppgiftstillfället. I båda grupperna vid det andra uppgiftstillfället var det även 

en elev som påpekade hur de skulle tänka vid användningen av tiotalsstavarna. Detta 

innebar att de kvickt förstod tiotalet i summan på uppgiften. Vid både det första och 

det tredje uppgiftstillfället var det någon elev som var snabb och räknade uppgiften 

innan de började använda tiobasmaterialet. Därför använde eleverna tiobasmaterialet 

främst i efterhand för att visualisera hur de hade tänkt, men de hade egentligen inget 

behov av materialet. Eftersom eleverna inte var bekant med materialet sedan tidigare 

är det möjligt att det inte var naturligt för eleverna att använda tiobasmaterialet. 

Istället valde eleverna att räkna uppgiften utan materialet först. 

Båda elevgrupperna som använde pengar som konkret material var bekanta 

med det sedan tidigare. Den Blå gruppen använde sig av pengar vid varje tillfälle och 

löste ingen uppgift utan att samtidigt använda sig av materialet. Däremot räknade en 

elev ut uppgiften innan de lagt upp alla pengar för lösningen. Pengarna använde 
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elevgruppen som en del på vägen, men pengarna behövdes inte för att lösa klart 

uppgifterna. Med pengar som konkret material fanns det flera olika sätt som båda 

elevgrupperna kunde visa samma tal som och därför blev det en del diskussioner i 

båda grupperna kring just vilka valörer de skulle använda. I den Orangea gruppen 

använde de pengar för det mesta som stöd för att lösa uppgiften. På den första 

uppgiften var dock en elev snabb med att räkna uppgiften redan innan gruppen börjat 

använda pengarna. Denna grupp visade en osäkerhet vid växlingen, som de främst 

mötte i sista uppgiften. Detta var även ett problem för grupp Blå. 

När eleverna förklarade hur de tänkte kunde de till exempel uttrycka sig med 

begrepp som ”mer än” och ”mindre än”. Samtidigt uttryckte eleverna sig vid addition 

med ”plus” eller exempelvis ”har man 5 till”, och vid subtraktion med ”minus” 

eller ”ta bort”. Eleverna använde sig av begrepp och uttryck som är relevanta inom ett 

matematiskt språk, men som såklart även kan vara relevanta vid vardagliga 

situationer. Fortsättningsvis använde sig grupperna med konkret material en enhet i 

sina diskussioner. Den Blå gruppen med tiobasmaterialet använde enheten ”rutor” 

och båda grupperna med pengar använde enheten ”kronor”. Eleverna utan konkret 

material använda ingen enhet. 

Det fanns även några likheter inom samma klass fast de använde sig av olika 

material. Detta var dock främst när de räknade utan att använda materialet. Till 

exempel vid första uppgiften i Orange grupp utan konkret material och i Orange 

grupp som använde pengar. Båda förklarade att de visste att 10 plus 6 är 16 och därför 

är 9 plus 6 en mindre, som är 15. Denna förklaring till strategi förekom inte i någon 

Blå grupp, som istället först räknade upp till 10 för att sedan addera resten som var 5.  
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Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras först resultatet utifrån den sociokulturella lärandeteorin. 

Därefter diskuteras vad som framträder i resultatet och i analysen med tidigare 

forskning. Detta samlas i en slutsats och kapitlet avslutas med en diskussion kring 

resultatets reliabilitet och validitet, samt några förslag till fortsatt forskning. 

Analys 

Resultatet i studien analyseras utifrån den sociokulturella lärandeteorin som Vygotskij 

företrädde. I avsnitten nedan analyseras grupperna med de olika materialen för sig 

utifrån de medierande verktygen, samt det sociala samspelet som eleverna delar sina 

kunskaper genom. Därefter följer ett avsnitt med en kort sammanfattning med 

likheter och skillnader mellan grupperna. 

 

Elevgrupper utan konkret material 

I den Blå elevgruppen användes det språkliga medierande verktyget i form av deras 

förklaringar till hur de tänkte när de löste uppgiften. Till exempel när Bella på första 

uppgiften förklarade att hon först räknade upp till 10 och sedan adderade hon resten. 

Även fast gruppen hade tillgång till penna och papper använde eleverna inte dem. 

Gruppen tog alltså inte möjligheten att använda dessa medierande fysiska verktyg. 

Däremot använde Benjamin och Bonnie sina fingrar vid den andra uppgiften, som kan 

tolkas som ett fysiskt verktyg utifrån vad som fanns tillgängligt. För övrigt räknade 

eleverna enskilt vid alla tillfällen. De fanns alltså ingen direkt diskussion mellan 

eleverna. Däremot vid den sista uppgiften började Benjamin med att subtrahera 

tiotalet, men tappade bort sig. Detta tog sedan Bella vidare och subtraherade entalet. 

Här diskuterade alltså inte eleverna med varandra, men de skedde ett socialt samspel 

och utbyte av kunskaper. Utifrån Benjamins början insåg Bella hur hon kunde räkna 

vidare för att lösa uppgiften. 

I den Orangea gruppen visade eleverna deras taluppfattning genom det 

språkliga medierande verktyget. Till exempel i den första uppgiften visste Olly att 10 

plus 6 är 16 och därför blir summan 1 mindre för denna uppgift. Eleverna visade två 

godtagbara strategier för att lösa den andra uppgiften, som att räkna upp till närmaste 

tiotal och sedan addera resten. Den andra strategin de använde var att räkna tiotal och 

ental för sig. Likt den Blå gruppen använde inte den Orangea gruppen det papper och 

den penna som fanns tillgänglig, men till skillnad från den andra gruppen användes 

inga fingrar. Inte synligt i alla fall. I denna elevgrupp var det ingen diskussion mellan 

eleverna. Det fanns heller ingen annan form av social interaktion mellan eleverna. 

 

Elevgrupper med tiobasmaterial 

Den Blå elevgruppen var inte bekant med tiobasmaterialet sedan tidigare, men märkte 

vid det första uppgiftstillfället att tiotalsstaven var tio rutor. Eleverna använde sitt 

språkliga medierande verktyg och ibland i samband med det fysiska verktyget de 

hade tillgängligt i form av tiobasmaterialet. De använde dock tiobasmaterialet främst 

för att visa sina tankar eftersom de räknade ut uppgiften först. Det var främst vid det 

andra uppgiftstillfället som elevgruppen använde tiobasmaterialet vid lösningen av 
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uppgiften. Eleverna hade hjälp av materialet och med deras samtal uttrycktes 

lösningen på uppgiften. Detta skedde även vid den tredje uppgiften, men då var det 

främst Bruno som löste den. Det skedde alltså främst ett socialt samspel och delande 

av kunskaper vid den andra uppgiften. Vid en interaktion i den tredje uppgiften 

frågar Beata varför Bruno täckte över två rutor. Han svarar henne, men svarar inte 

riktigt på det hon frågar efter. Detta blir alltså ett missat tillfälle att dela kunskapen 

genom den sociala interaktionen. 

Den Orangea elevgruppen var likt den Blå elevgruppen inte bekanta med 

tiobasmaterialet sedan tidigare. Även denna grupp visade kunskap på att 

tiotalsstaven har tio rutor efter det första uppgifttillfället. Både i den första och den 

tredje uppgiften löste eleverna uppgiften utan att använda tiobasmaterialet. De visade 

då först med sitt språk hur de tänkt för att sedan också uttrycka detta med 

tiobasmaterialet. De använde sig alltså av det språkliga medierande verktyget, men 

också av det fysiska verktyg som fanns tillgängligt. Även om det fysiska materialet i 

dessa fall inte hjälpte dem lösa uppgiften utan bara ett sätt att uttrycka lösningen på 

uppgiften. Det var endast i den andra uppgiften som eleverna diskuterade och 

samtalade sig fram till en lösning. Till exempel bidrog Olympia med att de inte 

behövde räkna rutorna i tiostavarna, utan kunde räkna hela tiotal. Detta fördes vidare 

till Oxana som räknat entalen, som sedan Oskar var snabb att addera till tiotalen för 

att då fram summan. 

 

Elevgrupper med pengar 

Den Blå elevgruppen var bekanta med pengar sedan innan och använder sig därför 

medvetet av materialet direkt. Vid alla uppgiftstillfällen använde sig elevgruppen av 

både det språkliga medierande verktyget, men också det fysiska. Detta visades genom 

att de använde pengarna i stor utsträckning, men även att de hade ett konstant samtal 

kring vad de gjorde med pengarna. Vid både uppgift två och tre visade Bengt att han 

var ett steg framför i tänket, eller han behövde inte ha entalen för uppgiften klart 

representerade med pengarna innan han löst uppgiften. Efter att uppgifterna lösts på 

detta sätt rörde elevernas diskussion främst kring hur de skulle visa lösingen på 

uppgiften men pengarna. Denna grupp visade ett socialt samspel och bidragande med 

kunskaper i gruppen, främst i den andra uppgiften när de resonerar kring hur många 

tiotal eller tiokronor de behöver. 

Likt den Blå elevgruppen var den Orangea elevgruppen bekanta med pengar 

sedan innan, men vid första uppgiften räknade en elev ut uppgiften innan de använt 

materialet. Annars använde eleverna sig av pengarna för att lösa uppgifterna och 

diskuterade medan de använde pengarna. Eleven förklarade sedan i den första 

uppgiften hur den tänkte med det språkliga medierande verktyget, men därefter även 

med det fysiska verktyget som i detta fall var pengarna. Vid det andra och det tredje 

uppgiftstillfället använde eleverna tillsammans dessa verktyg för att lösa uppgiften. I 

den tredje uppgiften tog en elev över vid deras slutliga lösning, eftersom att de hade 

problem med hur de skulle växla sina tiokronor. Då ändrade eleven strategi. Det fanns 

ändå ett socialt samspel mellan eleverna där de bidrog med kunskaper till lösningen 

av uppgiften, men detta var inte genomgående i uppgiftstillfällena. 
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Sammanfattning av analys 

Ur ett perspektiv om i vilken utsträckning eleverna använde sig av de medierande 

verktygen var detta minst påtagligt i elevgrupperna utan konkret material. De 

använde sig inte av de fysiska verktyg som fanns tillgängligt som papper och penna, 

men de använde heller inte sitt språkliga verktyg mer än synliggöra kunskapen 

genom att förklara hur de tänkte. Det skedde alltså ingen diskussion inom grupperna 

utan konkret material. Elevgrupperna med tiobasmaterialet använde båda de 

medierande verktygen i större utsträckning än grupperna utan konkret material. Det 

fanns nämligen en diskussion mellan eleverna och de använde sig av det konkreta 

materialet. Dock var det vid några tillfällen som en elev var snabb och räknade ut 

uppgiften och därefter förklarade hur den tänkte, likt elevgrupperna utan konkret 

material. Det visade sig att elevgrupperna med pengar som konkret material i störst 

utsträckning använde sig av båda medierande verktyg. Det är möjligt att elevernas 

bekantskap med pengar sedan tidigare gjorde att eleverna enklare använde det, samt 

diskuterade kring det. Utifrån detta var pengar det material att föredra för att ge ett 

socialt samspel. Däremot synliggjorde de andra grupperna sin kunskap främst utan 

ett fysiskt medierande verktyg. Elevernas språkliga uttryck om hur de tänkt visade 

tydligt på deras kunskaper som begrepp och strategier, som bland annat inlärda 

algoritmer. Det språkliga medierande verktyget var alltså viktigast för att eleverna att 

visa sina kunskaper. 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet och kopplas till vad som framträdit i tidigare 

forskning. Först är ett längre avsnitt om hur eleverna använde det konkreta materialet. 

Därefter följer ett avsnitt om vilket språk eleverna använde då de löste uppgifterna, 

som till exempel vilka begrepp och uttryck de använde sig av. 

 

Hur elevgrupperna använde det konkreta materialet 

Båda grupperna som var utan konkret material hade tillgång till papper och penna, 

men ingen valde att använda detta vid något uppgiftstillfälle. Dessa elever använde 

sig av olika strategier för att lösa uppgifterna, som ibland involverade fingrarna. Att 

eleverna använde fingrarna kan tolkas som ett sätt att konkretisera uppgiften med det 

som finns tillgängligt. Konkret material är något som ska konkretisera det abstrakta 

(D’Angelo & Iliev, 2012; Löwing, 2004), som kan anses att fingrarna gör. 

Eleverna som använde tiobasmaterialet som konkreta material var obekanta 

med materialet sedan tidigare. Det kan vara därför som de främst använde materialet 

för att visulisera sina tankar och inte som stöd för att räkna uppgiften. Det är viktigt 

att eleverna får förklarat hur de ska använda ett konkret material (Björklund, 2013; 

D’Angelo & Iliev, 2012; Löwing, 2017) för att eleverna ska veta hur de kan använda 

materialet som verktyg (Löwing, 2017). Dessa elever har inte fått instruktioner i hur 

materialet kan användas och detta kan vara en förklaring till varför de inte använde 

materialet i första hand. För övrigt var det vid alla tillfällen som den ena gruppen 

använde materialet till något annat än att lösa uppgiften, som till exempel att bygga 

med det. Den andra gruppen var inte lika distraherade, men detta förkom vid det ett 

uppgiftstillfälle. 
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Elevgrupperna som använde pengar som konkret material hade ibland problem 

med att välja lämplig valör, samt att växla. Växlingen var främst ett problem vid 

subtraktion. Pengar brukar vara enklare att använda vid addition än subtraktion 

eftersom eleverna inte behöver växla mellan valörer (Heiberg Solem et al., 2011), som 

verkar stämma utifrån hur eleverna i denna studie utförde uppgifterna. Eleverna 

behöver alltså vara bekanta med pengar och deras värden för att kunna växla (Löwing, 

2017). Dessa elever var bekanta med pengar och deras värden och lyckades göra 

växlingen efter ett tag, men det var inte självklart för dem hur de skulle växla. Detta 

kan bero på att de inte arbetat med pengar i någon större utsträckning i 

undervisningen. 

Likt studien av McNeil et al. (2009) som jämförde pengar som konkret material 

mot konkret material som inte hade vardagsanknytningen hade eleverna som 

använde pengarna lättare för att göra misstag. Till exempel gjorde den Blå gruppen 

vid både första och andra uppgiften misstag som att lägga upp för mycket pengar. 

Elevgrupperna i denna studie använde sig av strategier som var kopplade till 

pengarna, medan de andra elevgrupperna använde sig mer av inlärda algoritmer. 

Enligt McNeil et al. (2009) är det lättare för elever som använde pengar att göra 

misstag på grund av att de inte använder inlärda algoritmer. Forskarna menar att 

elever lätt fastnar i pengarna som material och saknar en koppling mellan det 

konkreta och det abstrakta. Detta verkar stämma med elevernas utföranden även i 

denna studie. 

 

Elevernas samtal och uttryck 

Utifrån analysen av resultatet med utgångspunkt i den sociokulturella lärandeteorin 

samtalade elevgrupperna med något konkret material mer än elevgrupperna utan 

konkret material. Elevgrupperna utan konkret material samtalade eller diskuterade 

inte med varandra, men de förklarade hur de tänkte som kunde hjälpa en annan i 

gruppen till lösningen på uppgiften. Fortsättningsvis använde eleverna sig av 

relevanta begrepp och uttryck för att förklara sina tankar. När eleverna har en 

förståelse för de matematiska begreppen använder de också sig av det matematiska 

språket på ett korrekt sätt (Riesbeck, 2008). Eleverna i denna studie visade kunskap 

om begreppen och uttryckte sig på ett begripligt sätt i alla elevgrupper. 

Eleverna i denna studie visade en matematisk förståelse genom att de kunde 

använda sig av det konkreta materialet, men också eftersom eleverna inte var 

beroende av det konkreta materialet. Båda grupperna med tiobasmaterial och med 

pengar visade att de kunde räkna uppgifterna helt eller delvis utan konkret material. 

Eleverna kan förstå det matematiska konceptet genom ett konkret material om det 

redan har en matematisk förståelse (Rystedt et al., 2016). Eleverna i denna studie 

verkade alltså redan ha en matematisk förståelse inom det område som uppgifterna 

handlade om och därför var de inte beroende av det konkreta materialet. Det konkreta 

materialet användes mest för att uttrycka det eleverna redan sagt muntligt. 

Slutsats 

Det denna studie har haft för avsikt att besvara är om pengar fortfarande är 

användbart som konkret material. Det visade sig i studien att pengar som konkret 

material bjöd in till att eleverna samtalar med varandra kring uppgiften. 
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Tiobasmaterialet bjöd också in till samtal i grupperna, men inte i samma utsträckning. 

Detta kan bero på att eleverna inte var bekanta med materialet sedan innan. De elever 

som inte använde konkret material diskuterade heller inte uppgiften med varandra 

utan valde att lösa uppgifterna enskilt. Det att alltså möjligt att konkret material 

bjuder in eleverna till diskussion vid lösning av en uppgift eftersom de får något 

fysiskt att prata kring, som enligt Vygotskij innebär att eleverna får ett ytterligare 

medierande verktyg för att uttrycka sig (Säljö 2014). Fortsättningsvis är det enligt 

tidigare studier viktigt att eleverna får instruerat hur de kan använda ett konkret 

material som verktyg. För pengar innebär detta att eleverna behöver vara bekanta 

med pengarnas värden för att kunna växla och välja lämpliga valörer. Annars fastnar 

eleverna lätt i dessa diskussioner som denna studie visat. Likt andra konkreta material 

behöver även elever som ska använda pengar få förklarat hur de kan använda det 

som verktyg. Det är lättare att eleverna som använder pengar som konkret material 

fastnar i det som material och inte har en koppling mellan det konkreta och abstrakta. 

För ett undervisningssyfte anses pengar främst vara användbart för att knyta an till 

vardagen. Slutsatsen för denna studie är att pengar är användbart i undervisningen 

för att knyta an till vardagen, samt för att det väcker ett socialt samspel. Det finns 

något fysiskt som eleverna känner igen och som eleverna kan samtala kring. Det 

behövs dock samtal kring hur eleverna ska använda pengarna som verktyg och hur 

eleverna kan välja lämpliga valörer, samt växla mellan valörerna. 

Resultatets reliabilitet och validitet 

För att diskutera resultatets reliabilitet och validitet behöver begreppen först redas ut. 

Enligt Eliasson (2018) innebär reliabilitet om resultatet går att lita på. Detta innebär att 

studien ska få samma resultat om den genomförs på likartade förhållanden igen. 

Validitet är enligt Eliasson om studien mäter det som den har i avsikt att mäta eller 

med andra ord om studien är giltig. Detta innefattar alltså om metoden har varit 

lämplig för att få fram ett resultat som studien har i avsikt att mäta. 

Faktorer som kan ha påverkat reliabiliteten i denna studie är att 

observationerna ska ha genomförts på samma villkor, men till exempel elevernas 

humör för dagen kan se väldigt olika ut och det kan anses som olika villkor. Vidare 

har insamlade data analyserats utifrån den teoretiska ansatsen. Det är dock enligt 

Gibbs (2007) omöjligt att analysera helt objektivt eftersom den influeras av personen 

som genomför analysen. Till exempel är forskaren färgad av sin bakgrund och 

tidigare erfarenheter, som kan innebära att olika delar av data har värderats högre. 

Det har dock strävats efter en objektivitet i studien, som har en teoretisk ansats har 

bidragit till. 

Validiteten för denna studie finns utifrån att den undersöker det studien har för 

syfte att undersöka som är hur elever använder sig av konkret material. I denna studie 

har eleverna observerats istället för till exempel intervjuats i efterhand. Det blir alltså 

inget mellanspår där information om hur elevernas uppgiftslösningar har gått till. Det 

är dock möjligt att eleverna har påverkats av observatören vid uppgiftstillfällena. 

Eleverna kan känna att de måste bete sig på ett visst sätt när en vuxen sitter med eller 

säga det eleven tror att den vuxna vill höra. Därför var diskussionerna möjligen 

annorlunda mot för om eleverna suttit själva utan någon vuxen. Det var dock 

nödvändigt att observatören satt med eftersom eleverna inte alltid självmant berättade 
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vad de gjorde, samt att observatören behövde se vad eleverna gjorde fysiskt. Denna 

studie är för övrigt liten och kan inte generaliseras till det stora, men kan ändå visa på 

en aspekt om hur elever använder konkret material. Det finns till exempel delar i 

resultatet som stämmer överrens med tidigare studier som genomförts på liknande 

sätt. Detta stärker denna studies generaliserbarhet eftersom dessa exempel på hur 

elever använder konkret material har visats tidigare. 

Förslag på fortsatt forskning 

För fortsatt forskning inom liknande studieområde hade det varit av intresse att ta 

reda på hur lärare använder pengar vid inlärning av positionssystemen och i så fall i 

vilken utsträckning. Ett annat forskningsförslag vore att gå djupare och genomföra en 

studie där olika elevgrupper bli introducerade till positionssystemet genom konkret 

material som tiobasmaterial och pengar, samt utan konkret material. Skillnaden på 

elevernas förståelse för positionssystemen mellan elevgrupperna hade varit syftet att 

undersöka i detta fall. Ytterliggare ett förslag till fortsattforskning är att undersöka 

vilket konkret material eleverna själva föredrar att använda om de är bekanta med ett 

flertal konkreta material. Det intressanta här blir vilket konkret material eleverna 

väljer och vilken strategi de använder. Det är även intressant om eleverna kan 

motivera sitt val av konkret material.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 
 

Hej föräldrar/förälder! 
 

Mitt namn är Emelie och jag genomför nu mitt sista år av 

grundlärarutbildningen vid Mittuniversitetet. Jag ska under detta år skriva en 

avslutande uppsats om något ämnesrelaterat som jag finner intressant. Jag hag 

valt att skriva om hur elever använder konkret material för att lösa uppgifter i 

matematiken. Jag kommer därför vilja observera hur era barn använder sig av 

det konkreta materialet. 
 

Jag hoppas att ni föräldrar samt barn vill ge mig tillåtelse att spela in ljud när 

de löser uppgifterna. Barnen kommer vara helt anonyma i min uppsats och 

ljudinspelningarna kommer att raderas vid arbetets avslut. 

Uppgiftsobservationerna omfattar endast några elever. Alla elever kommer 

därför inte behöva delta. 

 

Barnets underskift för godkännande om deltagande nedan. 
 

 

Förälders underskrift för godkännande om deltagande nedan. 
 

 

Detta papper behöver lämnas till elevernas lärare senast på xxdag, den X/X. 

 

Med vänlig hälsning 

Emelie Ellqvist 

Vid frågor, mejla mig på: XX@student.miun.se  
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Bilaga 2 Intervjufrågor till klasslärarna 
 

 När tog du lärarexamen? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Har du någon ytterligare fortbildning inom matematik? (I så fall vilken 

typ?) 

 När använder ni konkret material? 

 Vart finns det konkreta material? (hur tillgängligt är det för eleverna?) 

 Vem använder det konkreta materialet? 

 Vilka konkreta material använder ni er av vid förståelsen för 

positionssystemet och tiotalsövergångar? 

 Hur upplever du att eleverna använder det konkreta materialet? (när 

det inte är vid styrda tillfällen) 

 (om de använt pengar som konkret material) Upplever du att eleverna 

har med sig värdet av pengar hemifrån? 

 (om de använt pengar som konkret material) Hur arbetar ni med 

pengar här på skolan som konkret material? 

 Har du något du skulle vilja tillägga till denna intervju? 
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Bilaga 3 Elevuppgifter 

 

Tillfälle 1 

6+9 

 

Tillfälle 2 

15+23 

 

Tillfälle 3 

30-12 


