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Sammanfattning:  Att använda laborativt material ger eleverna

   möjlighet att uttrycka sina kunskaper på ett annat sätt

   än i ett traditionellt arbetssätt. Det laborativa

   materialet är av stor betydelse då eleverna på olika

   sätt kan uttrycka kunskap med hjälp av materialet.

   Detta är en aktionsforskningsstudie gjord på två

   skolor i södra Sverige. Syftet med studien är att bidra

   med kunskap om hur elevers förmågor i matematik

   kan synliggöras för bedömning. Syftet växte fram

   genom det utvecklingsbehov som identifierades på

   våra VFU-skolor. Vi planerade tillsammans med

   eleverna dagliga laborativa aktioner, som sedan

   videofilmades och transkriberades. Analysarbetet

   utgick från transkriberingen, samt dagliga

   anteckningar. Vår analys resulterade i följande

   kategorier som utgör vårt resultat: Fysiska

   handlingar med laborativt material, använder och

   utvecklar strategier med hjälp av laborativt material

   samt elever vägleder varandra med hjälp av

   laborativt material. Utifrån resultatet och diskussion- 

en drogs slutsatsen att laborativt arbetssätt synliggör 

andra förmågor än traditionella arbetssätt. Vi vill 

genom denna studie visa att elever visa mycket 

kunskap genom det laborativa arbetssättet. 
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Förord 
Intresset att genomföra studien grundas i att vi är intresserade av ämnet matematik och 

eftersom den största delen av skolans undervisning i matematik sker med hjälp av 

matematikböcker blev vi nyfikna på vilka andra arbetssätt det finns för att arbeta med detta 

ämne. Intresset grundas även i att vi vill kunna inkludera alla elever i ett arbetssätt som kan 

hjälpa elever på olika kunskapsnivåer att utvecklas vidare.  

 

Vi som skrivit arbetet heter Erika Svensson och Josefine Linderoth. Vi har läst den nya lärar-

utbildningen för grundlärare F-3 som startade hösten 2011. I juni 2015 tar vi examen från 

Högskolan i Halmstad efter fyra års studier.  

 

Under arbetsprocessen har vi hjälpts åt och skrivit tillsammans. Vi har delat upp vissa 

områden där en av oss har börjat skriva och den andra sedan fyllt på eller ändrat. Planeringen 

av aktionerna på skolorna har vi gjort tillsammans. Eftersom eleverna och personalen på 

VFU-skolorna ses som medforskare i detta arbete gick vi ut enskilt på respektive skola och 

planerade, därefter träffades vi igen för att sammanställa och fastställa en planering, som 

slutligen genomfördes enskilt på VFU-skolorna. Den insamlade dokumentationen har 

transkriberats och analyserats tillsammans. Allt arbete tillsammans har bidragit till samtal och 

diskussioner som varit värdefulla för arbetet. 

 

Vi vill framföra ett stort tack till medverkande lärare, elever och övrig personal på våra VFU-

skolor. Ett stort tack till våra handledare Anna Ida Säfström och Ann-Christine Wennergren, 

som varit till stor hjälp genom att ha utmanat oss i vårt tänkande och gett oss förslag på 

förbättringsområden, samt till våra studiekamrater som hjälpt oss genom att ge respons på vårt 

arbete. 

 

Halmstad den 8 juni 2015 

 

Erika Svensson och Josefine Linderoth 
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Inledning 

Barn har mycket energi. På vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi observerat att 

barnen vill prata mycket, de vill visa och förklara vad de tycker och tänker. De tycker om att 

röra på sig, hoppa, springa och leka. Denna energi anser vi bör tas tillvara på i klassrummet, 

exempelvis i ett laborativt arbetssätt i matematik. En varierad undervisning i matematik kan 

bidra till att eleverna lär sig använda matematiken i flera olika sammanhang. En studie från 

TIMSS
1
 visar att elevers kunskaper i matematik är begränsad till att kunna 

beräkningsstrategier (Skolverket, 2008). De menar att eleverna inte vet hur de ska använda 

matematikkunskaperna i praktiken. Detta syns även i den senaste PISA
2
-undersökningen från 

OECD
3
 där det framgår att svenska 15-åringars kunskaper i matematik har sjunkit (OECD, 

2014). 

 

Ett laborativt arbetssätt kan enligt både Malmer (1998) och Burns och Hamm (2011) gynna 

elevernas matematikutveckling. I en undersökning de genomfört gav det laborativa 

arbetssättet goda resultat och därför anser Burns och Hamm (ibid) att detta arbetssätt bör 

användas. Trots detta beskriver Myndigheten för skolutveckling (2007) att 

matematikundervisningen är dominerad av skriftliga prov, och Skolinspektionen (2009) 

beskriver att läroböcker styr undervisningen. För att förändra detta menar Petterson (2005, 

refererad i Myndigheten för skolutveckling, 2007) att det väsentliga bör göras bedömbart, 

istället för att det bedömbara görs väsentligt. Det laborativa arbetssättet kan vara svårt att 

bedöma, men samtidigt har en tidigare genomförd litteraturstudie (Svensson & Linderoth, 

2014) visat att ett laborativt arbetssätt kan synliggöra matematiken för eleverna och skapa en 

djupare förståelse för ämnet. Detta anser vi är goda argument för att arbeta laborativt med 

matematiken.  

 

För att reda ut eventuella missförstånd och förebygga svårigheter i matematik måste 

undervisningen återgå till grunderna (Malmer, 1998). Ska man lära sig springa måste man 

kunna gå. Detta anser vi gäller allt man lär sig, grunderna måste behärskas innan ny kunskap 

kan befästas. Matematik bygger på grundläggande taluppfattning, därmed måste detta vara 

behärskat för att skapa förutsättningar för fortsatt lärande. Med ett laborativt arbetssätt skapas 

förutsättningar för att undervisningen ska bli både lärorik och lustfylld, dessutom möjliggörs 

en inkludering av alla elever, då alla elever kan ha nytta av ett laborativt arbetssätt (Svensson 

& Linderoth, 2014). Det laborativa arbetssättet måste bli en del av bedömningen, då en del 

elever visar sin kunskap i dessa situationer. För att kunna bedöma måste läraren veta vad hen 

ska titta på, vilken kunskap eleverna har möjlighet att visa i ett visst arbetsmoment. 

 

Kvalitetsgranskningar från våra VFU-skolor har analyserats för att synliggöra ett 

utvecklingsbehov. På en av skolorna riskerade över hälften av eleverna i årskurs nio att inte 

nå målen i matematik. I årskurs tre på den andra skolan var det endast lite över hälften som 

klarat de nationella proven i matematik. I VFU-klasserna identifierades ett utvecklingsbehov 

då en del elevers kunskaper brast i den grundläggande matematiken. Med detta i åtanke valde 

vi att gå tillbaka till matematikens grunder och arbeta laborativt. Det vi uppmärksammat 

under VFU:n är att lärare arbetar laborativt med matematik, däremot följs arbetet inte upp av 

en bedömning. Bedömningen sker enbart vid abstrakta situationer, exempelvis i 

matematikboken. Genom detta arbete vill vi ge möjligheter till bedömning i laborativ 

matematikundervisning.  

                                                           
1
 Trends in International Mathematics and Science Study 

2
 Programme for International Student Assessment 

3
 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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Syftet med studien är att bidra med kunskap om synliggörandet av elevers förmågor i 

matematik för bedömning. 

 

Vi kommer därmed titta på hur eleverna uttrycker kunskap, eftersom detta är det första steget 

i en bedömningsprocess. Eleverna måste visa vad de kan för att läraren ska kunna genomföra 

en bedömning. Fokus ligger på att synliggöra elevernas kunskap, och inte på själva 

bedömningen. Vi frågar oss: 

 

Hur uttrycker elever taluppfattning i laborativ matematikundervisning? 

 

Områdesöversikt 
Matematik finns överallt, vilket är viktigt att påvisa för eleverna. I de yngre åldrarna menar 

Linnanmäki (2003) att konkret material är viktigt för matematikutvecklingen. Genom detta 

konkretiseras och synliggörs matematiken för eleverna (Rystedt & Trygg, 2010). Eleverna får 

medel som gör det lättare att ta till sig kunskapen, och därmed kan matematikkunskaperna 

stärkas (Malmer, 1998). Användandet av laborativt material har uppmuntrats länge, redan på 

1800-talet användes pärlor för att hålla ordning på antal (Rystedt & Trygg, 2010). 

 

Nedan kommer ett antal områden beskrivas, som tillsammans med resultatet kommer ligga till 

grund för diskussionen. Det första området som beskrivs är aktionsforskning, som är hela 

studiens ansats, därefter följer tre områden som beskriver hur matematiken ser ut i 

styrdokumenten samt vad laborativt arbetssätt och taluppfattning innebär. 

 

Aktionsforskning 

Ansatsen för denna studie är aktionsforskning. Vi har haft intentionen att synliggöra 

kunskaper om den egna VFU-skolan där fokus har legat på förändring av verksamheten (jfr. 

Bryman, 2011). Aktionerna i den vardagliga verksamheten har kopplats samman med 

forskning om området (jfr. Rönnerman, 2012a). Aktionerna utförs utifrån aktionsforsknings-

spiralen som innehåller rubrikerna planera, agera, dokumentera och reflektera (Wennergren, 

2012). Målet med denna ansats är att få en djupare förståelse i vår egen praktik, genom att 

aktioner genomförs (jfr. Rönnerman, 2012a). Dessa aktioner observeras, dokumenteras och 

reflekteras över.  

 

Hela studien har utformats tillsammans med den aktuella verksamheten. Lärare och elever på 

skolan har setts som medforskare i studien. Då vi som utför studien är studenter innebär den 

aktuella verksamheten våra VFU-skolor. Utvecklingsbehovet uppmärksammades tillsammans 

med skolan och planerades tillsammans med berörda lärare och elever. Klasslärarna har setts 

som kritiska vänner och har bidragit med tankar i den kollegiala reflektionen (jfr. 

Wennergren, 2012). 

 

Utvecklingsbehovet som uppmärksammades var i ämnet matematik. Laborativ undervisning 

handlar om ett arbete tillsammans och att skapa en gemensam kunskap, vilket även är en del 

av aktionsforskning. Med detta som grund utformades därför aktioner som innebar lektioner i 

laborativ matematik. 

 

Matematik utifrån styrdokument 

Enligt de nationella styrdokumenten ska skolan utgå från olika förmågor, vilka finns skrivna i 

kursplanerna för de olika ämnena. För matematik finns fem olika förmågor som 

undervisningen ska beröra. Dessa handlar om att eleverna ska kunna formulera och lösa 
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matematiska problem, välja och värdera strategier och metoder, föra resonemang och att 

använda olika uttrycksformer i samtal, argumentationer och redogörelser för matematiken 

(Skolverket, 2011). Detta är argument för att använda sig av laborativ matematik-

undervisning. Till exempel kan laborativ matematik vara en vald strategi för att lösa problem. 

Laborativ matematik är en uttrycksform som eleverna ska vara förtrogna med.  

 

Undervisningen på skolor idag styrs till stor del av läroböcker (Skolinspektionen, 2009) och 

de skriftliga proven dominerar i bedömningen (Myndligheten för skolutveckling, 2007). De 

nationella proven, som är utformade på beställning av Skolverket, är aldrig laborativa utan 

sker alltid enskilt skriftligt eller gruppvis muntligt. För att nå fram till alla elever menar 

Malmer (1998) att undervisningen måste se till elevernas olika förutsättningar, alla lär på 

olika sätt. För att öka elevernas förståelse för ämnet är det viktigt att förstå matematikens roll i 

vardagen, att påvisa för eleverna att matematik finns överallt (Rystedt & Trygg, 2010).  

 

Skolinspektionen (2009) skriver att undervisningen ska grundas i läroplanen och 

kursplanernas mål, men enligt deras kvalitetsgranskning styrs undervisningen i stora delar av 

Sverige starkt av läroböcker. Detta innebär enligt Skolinspektionen (2009) att elever får färre 

möjligheter att utveckla förmågor så som problemlösning, logiskt resonemang och ett 

sammanhang i matematiken. Istället kan dessa förmågor enligt Malmer (1998) tränas genom 

ett laborativt arbetssätt. Nackdelen med det laborativa arbetssättet är att lärare ofta anser att 

det tar för mycket tid, inte bara i matematik utan i flera ämnen (Malmer, 1998). 

 

Laborativ matematikundervisning 

Laborativ matematikundervisning används i denna studie som metod för att eleverna ska lära 

sig ett innehåll. Laborativt arbetssätt nämns av flera forskare, som till exempel Rystedt och 

Trygg (2010) som en intresseväckande introduktion för att motivera eleverna till ett fortsatt 

arbete inom matematiken. Malmers (1998) arbetsmetod bygger på liknande tankar då hon 

menar att undervisningen måste grundas i det laborativa för att senare bli mer abstrakt. 

Genom att gå tillbaka till grunderna menar Malmer (ibid) att matematiksvårigheter kan 

förebyggas. Eventuella missförstånd kan undvikas eller redas ut (Malmer, 1998). 

Arbetsmetoden Malmer (ibid) utarbetat är baserad på observationer, och har till syfte att 

förebygga att elever hamnar i matematiksvårigheter. Den första nivån Malmer (ibid) beskriver 

innebär att skapa förståelse för matematikens begrepp, vilket sedan leder vidare till nivå två 

som innebär att eleverna ska arbeta laborativt med matematiken. En stor del av 

undervisningen ska innehålla konkret material. Med detta menar Malmer (ibid) att eleverna 

ska kunna ta på materialet och använda det för att skapa en förståelse. Även nästa nivå 

innebär ett laborativt arbetssätt. Här ska eleverna däremot även kunna synliggöra tankegångar 

genom representationer med konkret material. I de slutliga tre nivåerna abstraheras 

matematiken. Det laborativa arbetssättet omvandlas till nerskrivna ekvationer, därefter ska 

kunskapen kunna användas i flera olika situationer för att slutligen användas i samtal med 

andra om matematik. Detta är en lång process, som inte stannar i det laborativa arbetssättet. 

Skolverket (2008) menar att en varierad undervisning skapar förståelse och en förmåga att 

använda kunskapen i flera olika sammanhang. Det måste finnas en balans mellan de olika 

arbetssätten (Rystedt & Trygg, 2010). Däremot menar Malmer (1998) att det är viktigt att 

börja i det laborativa, då detta kan förebygga missförstånd och synliggör matematiken. 

 

Det laborativa arbetssättet bygger på att flera sinnen används och eftersom alla elever lär på 

olika sätt blir det lättare att inkludera så många som möjligt i undervisningen. Att arbeta 

tillsammans och skapa kunskap med andra är en del av den laborativa undervisningen, och 

även aktionsforskning, som är vår valda ansats. Genom att arbeta tillsammans kan man ta 
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hjälp av varandra och lära tillsammans (Rotigel & Bossé, 2007). Skolverket (2011, s.7) 

skriver att alla elever ska inkluderas i undervisningen och enligt Malmer (1998) kan alla 

elever delta i hennes laborativa arbetsmetod utifrån sin egen förmåga. 

 

Matematik är en del av vardagen och genom ett laborativt arbetssätt synliggörs denna 

koppling för eleverna enligt Rotigel & Bossé (2007). Rotigel och Bossés (2007) forskning 

grundas i högpresterande elever i matematik. De anser vidare att dessa elever kan ha 

användning av ett laborativt arbetssätt, då detta öppnar upp för att eleverna kan lära av 

varandra och skapa en djupare förståelse för ämnet. Detta anser vi talar för att alla elever kan 

ha nytta av ett laborativt arbetssätt. Rystedt och Trygg (2010) ser också fördelar med det 

laborativa arbetssättet då de menar att den ökade förståelsen för matematikens roll i vardagen 

bidrar till ett ökat intresse av att lära sig mer. Med det ökade intresset kan även inställningen 

till ämnet förbättras, vilket Linnanmäki (2003) menar är en förutsättning för fortsatt 

utveckling. Inställningen till ämnet är en av de viktigaste byggstenarna för matematik-

utveckling hos barn (Linnanmäki, 2003). 

 

Precis som i mycket annat finns det självklart en del nackdelar med det laborativa arbetssättet, 

en av de mest uttalade är att det är tidskrävande (Rystedt och Trygg, 2010). De menar även att 

ett laborativt arbetssätt måste arbetas med regelbundet och att materialet som används är 

meningsfullt, för att eleverna ska ha nytta av det. Arbetssättet och det valda materialets syfte 

ska vara uttalat för eleverna. De ska förstå varför de använder materialet och vad de har 

möjlighet att lära sig av det, då ökar möjligheten för att eleverna ska förstå och lära sig 

någonting (Rystedt & Trygg, 2010). De Bock, Deprez, Van Dooren, Roelens och Verschaffel 

(2011) anser att matematik är ett internationellt språk. De menar därför att det är viktigt att 

eleverna lär sig abstrahera matematiken för att kunna använda den överallt. De Bock et al. 

(2011) menar vidare att, precis som att elevernas kunskap kan isoleras till matematikboken, 

riskeras samma sak med det laborativa arbetssättet. Eleverna riskerar att koppla kunskapen till 

övningen och lär sig inte att generalisera den. Avslutningsvis är De Bock et al. (2011) kritiska 

till det laborativta arbetssättet, eftersom de menar att det är svårt att kontrollera vad eleverna 

lär sig. De Bock et al. (2011) menar att matematik är ett internationellt språk och att det därför 

måste vara abstraherat för att kunna förstås av alla. Däremot menar Malmer (1998) att detta 

kan undvikas om det finns en bakomliggande tanke med arbetssättet. 

 

Laborativ matematikundervisning innebär sammanfattningsvis ett arbete utan matematikbok, 

där undervisningen präglas av ett lekfullt och lärorikt arbetssätt. Materialet som används är 

konkret för eleverna och har som syfte att synliggöra matematiken (Rystedt & Trygg, 2010). 

Det laborativa materialet är exempelvis klossar, knappar eller tärningar, sådant som eleverna 

kan se och ta på (Rystedt & Trygg, 2010). En del av materialet, t.ex. knappar eller små kuber, 

som används som hjälpmedel för att räkna, kallar vi i detta arbete för plockisar. 

 

Taluppfattning 
Innehållet i denna studie kommer fokusera på taluppfattning, då Malmer (1998) menar att den 

grundläggande matematiken är viktig för fortsatt matematikutveckling. Det finns ingen exakt 

definition av vad taluppfattning innebär, utan varje forskare har sin egen bild av området 

(Berch, 2005). Vi kommer nedan beskriva några av de definitionerna som finns kring 

taluppfattning, vilket är de definitioner som kommer syftas till när vi skriver om tal-

uppfattning i detta arbete.  

 

Linnanmäki (2003) menar att ett laborativt material är särskilt viktigt i de yngre åldrarna då 

grunderna för fortsatt matematikutveckling läggs. Grundläggande matematik innebär bland 
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annat taluppfattning, vilket Östergren (2013) definierar som förståelse för tals storlek, plats i 

positionssystemet, samt hur tal förhåller sig till varandra. Benoit, Lehalle och Jouen (2004) 

använder ordet “subitizing” som en del av taluppfattning, och menar att detta är en medfödd 

kunskap. Detta innebär att eleven snabbt kan se antalet föremål i en avgränsad mängd, med ett 

litet antal föremål. Vidare beskriver Gelman och Gallistel (1978, refererad i Benoit et al., 

2004) den grundläggande taluppfattningen utifrån tre matematiska principer: Abstraktions-

principen, ett-till-ett-principen samt principen om godtycklig ordning. Abstraktionsprincipen 

innebär att kunna bestämma ett antal föremål i en avgränsad mängd. Ett-till-ett-principen 

innebär att kunna bestämma om två mängder innehåller lika mycket. Den tredje principen om 

godtycklig ordning innebär att oavsett vilken ordning föremålen räknas, förändras inte 

resultatet av antal föremål. Dessa tre principer utvecklas ofta i tidig ålder enligt Gelman och 

Gallistel (ibid), under förutsättningar att eleverna får möjlighet att använda dem. Utöver dessa 

tre principer beskriver forskarna ytterligare två principer som även dessa tillhör den 

grundläggande taluppfattningen. Dessa kräver träning i en social kontext. Den fjärde 

principen om talens stabila ordning innebär att eleverna, med hjälp av att tillordna varje 

föremål ett räkneord (enligt ett-till-ett-principen), kan ange ett antal föremål. Detta innebär att 

eleverna har kunskap kring talens namn och ordning. Den sista principen, antalsprincipen, 

innebär att eleverna vet att det sista talnamnet som sägs vid en uppräkning anger antal föremål 

i den räknade mängden. 

 

Gelman och Gallistels principer (1978, refererad i Benoit et al., 2004) beskriver den allra mest 

grundläggande taluppfattningen. I sin artikel har Berch (2005) lyft fram 30 olika förmågor 

kring vad taluppfattning kan innebära, dessa handlar om att eleven bland annat har en 

medvetenhet, kunskap, förmåga eller vilja kring matematiken. Reys och Reys (1995) 

beskriver taluppfattning, eller number sense, som en färdighet som utvecklas efterhand som 

elever får kunskaper och erfarenheter i området. En elev som har utvecklat taluppfattning 

visar det genom att kunna se en helhet innan han eller hon tittar på detaljer. Taluppfattning 

handlar även om att kunna leta efter samband och att kunna välja eller hitta på metoder som 

kan kopplas till tidigare kunskap för att lösa uppgiften (Reys & Reys, 1995). 

 

Sammanfattning 

Matematikundervisningen i Sverige ska bygga på kursplanen i de nationella styrdokumenten, 

som innehåller ett antal olika förmågor. Dessa förmågor ska eleverna möta i undervisningen. 

Däremot visar Skolinspektionens (2009) kvalitetsgranskning att den läroboksstyrda 

undervisningen, som idag dominerar matematikundervisningen, leder till att eleverna inte får 

möjligheter att träna dessa förmågor. Dessa förmågor kan komma till uttryck i ett laborativt 

arbetssätt (Malmer, 1998). Det laborativa skapar en koppling till hur matematiken kan 

användas i vardagliga sammanhang (Rystedt & Trygg, 2010) och bidrar därmed till en 

djupare förståelse för ämnet (Rotigel & Bossé, 2007). Förståelsen måste ha en stadig grund i 

den grundläggande matematiken, som innebär taluppfattning (Malmer, 1998). 

 

Det finns ingen exakt definition av taluppfattning (Berch, 2005). I denna studie innebär 

taluppfattning till störst del Gelman och Gallistels (1978, refererad i Benoit et al., 2004) fem 

grundläggande principer, samt subitizing (Benoit, Lehalle och Jouen, 2004). 

 

Metod 
Med aktionforskning som ansats identifierades ett utvecklingsbehov på VFU-skolorna som 

därefter resulterade i ett utvecklingsarbete. Resultaten i matematik på VFU-skolorna var låga 

och därför valde vi att arbeta med den grundläggande taluppfattningen i ett laborativt 

arbetssätt, som motiverades av tidigare forskning. Att utveckla verksamheten var nödvändigt 
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då det krävdes att den laborativa matematiken infördes som en rutin i klassrummet. Eleverna 

hade arbetat en del med laborativt material, men de var inte vana vid arbetssättet. För att få 

svar på vår forskningsfråga var det viktigt att eleverna använde materialet i matematiskt syfte. 

Detta såg vi som ett motiv till att använda aktionsforskning, då arbetssättet behövde utvecklas 

för att utveckla skolornas verksamhet, och därefter få svar på vår forskningsfråga. 

 

För att synliggöra hur elevernas kunskap uttrycktes var det viktigt att reflektera tillsammans, 

handledare och forskande lärare. Ett samarbete med elever och lärare är en del av 

aktionsforskningen (Rönnerman, 2012a, s.33.f.), vilket var viktigt för oss då de sågs som våra 

medforskare och behövde förstå arbetssättet för att kunna utveckla verksamheten. Aktions-

forskning handlar om att skapa en gemensam kunskap, vilket forskningen i bakgrunden kan 

kopplas till, då laborativ undervisning handlar mycket om att lära tillsammans och av 

varandra. 

 

Med inspiration från aktionsforskningsspiralen (Wennergren, 2012), som innebär att vi ska 

planera, agera, dokumentera och reflektera, beskrivs nedan vårt genomförande. Dessa exakta 

rubriker kommer däremot inte att användas. Planera och agera kommer beskrivas i 

genomförandet av arbetet. Dokumentationen och reflektionen beskrivs i datainsamlingen. 

Analysen består av transkriberade videofilmer, samt loggböcker som kategoriserats med 

inspiration av en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011, s.505) 

 

Förutsättningar 
Utvecklingsarbetet genomfördes i två klasser på skolor i olika kommuner. Skolorna benämns 

vidare med de fiktiva namnen Solskolan och Vindskolan. Solskolan ligger i en mindre ort där 

majoriteteten av eleverna har svenska som modersmål. Skolan ligger nära naturen med ett 

villaområde i närheten. Klassen består av 18 elever i årskurs två. Vindskolan är en central 

skola i en större stad där majoriteten av eleverna inte har svenska som modersmål. Klassen 

består av 12 elever i förskoleklass och 6 elever i årskurs ett, totalt 18 elever. Elevernas 

bakgrund presenteras eftersom språket är kopplat till förståelsen för instruktioner (Geary, 

2004). Om eleverna inte förstår instruktionen kan svårigheter uppstå i utförandet av uppgiften. 

Därför har uppgifterna tydligt förklarats och visats för eleverna, för att öka förutsättningarna 

att så många som möjligt skulle förstå. 

 

Vi kom ut till en verksamhet där vi hade faktorer så som begränsat material, utrymme och tid, 

att förhålla oss till. Tiden var begränsad delvis på grund av att vi endast hade fem veckors 

verksamhetsförlagd utbildning, av dessa användes två veckor till planering av utvecklings-

arbetet och tre veckor till själva genomförandet. Utöver detta var även lektionstiden 

begränsad. På Solskolan fick tid avsättas utifrån hur elevernas dagliga schema såg ut, medan 

på Vindskolan avsattes en specifik tid varje dag som rutin. Både elever och lärare var 

införstådda med vilken tid aktionerna skulle genomföras.  

  

Genomförande 
Arbetet utformades efter det utvecklingsbehov som observerats av oss, samt lärare på 

skolorna, och styrktes av en tidigare genomförd litteraturstudie (Svensson & Linderoth, 

2014). Planeringen av aktionerna genomfördes tillsammans med eleverna och pedagogerna 

som vi skulle forska med. Aktionerna utformades genom diskussion tillsammans med elever 

och pedagoger. Detta bidrog till ett nära samarbete med verksamheten, vilket är en del av 

aktionsforskning (Rönnerman, 2012a). Pedagogerna planerade tillsammans med oss genom 

att fungera som kritiska vänner (Wennergren, 2012). De gav oss kritisk respons och fungerade 

som en person att testa olika idéer mot. Tillsammans med dem skapades nya tankar och idéer 
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kring arbetet. Eleverna deltog i planeringen genom att komma med idéer på uppgifter och 

arbetssätt till aktionerna. Uppgifterna anpassades utifrån elevernas önskemål och 

kunskapsnivå. På Solskolan i årskurs 2 låg fokus på ett större talområde och mer avancerade 

uppgifter, än på Vindskolan i årskurs F-1. Vid planeringen skapades en pedagogisk planering 

(Bilaga 1). 

 

En rutin med korta dagliga matematiska övningar infördes där eleverna fick träna den 

grundläggande taluppfattningen. Varje skoldag i tre veckors tid genomfördes laborativa 

aktioner på de två skolorna. Aktionerna var 10-15 minuter långa och totalt blev det 15 

aktioner per klass. Alla elever inkluderades i arbetet eftersom alla kan bli hjälpta av ett 

laborativt arbetssätt (Malmer, 1998). Att eleverna även inkluderades i själva planerings-

processen menar Rönnerman (2012a) kan leda till mer engagerade deltagare, vilket är viktigt 

för aktionsforskningen.  

 

Datainsamling 

Sex aktioner per skola videofilmades för att ha som visuellt underlag att se tillbaka på vid 

analysen. Vi använde oss av en rörlig kamera som vi eller VFU-handledarna ansvarade för. 

Alla elever i en klass genomförde aktionerna samtidigt och därför var vi tvungna att göra ett 

aktivt val kring vilka elever som skulle filmas. Alla elever som hade tillstånd av föräldrar att 

filmas, vilket var 35 av 36 elever (se bilaga 3), blev filmade någon gång under arbetets gång. 

Utöver detta skrevs loggböcker varje dag av oss för att minnas och reflektera. Följande 

utformade frågor besvarades i loggböckerna: ”Vad gjorde vi?”, ”Var alla aktiva?”, ”Uppkom 

några problem eller svårigheter?” och ”Övrigt som bör dokumenteras”. De två första frågorna 

utformades för att minnas lektionen, därefter gick vi in djupare kring vad som hänt och 

öppnade upp för reflektioner. Eftersom vi och handledarna var lärare i klassrummet, samt 

filmade aktionerna, var det inte alltid praktiskt genomförbart att anteckna händelser direkt. 

Även den kollegiala muntliga reflektionen med handledaren fick läggas åt sidan ibland då 

eleverna behövde prioriteras, och istället återupptogs denna reflektion senare under dagen. 

Anteckningar av händelserna skrevs däremot ner när tillfälle gavs. Efteråt användes dessa 

anteckningar i en reflektionslogg där vi muntligt och skriftligt reflekterade över aktionerna. 

Dessa loggar användes även i analysen tillsammans med videofilmerna. 

 

Resultatet utgår från 30 loggboksanteckningar, samt transkriberingar av filmmaterialet. Total 

filmningstid var ungefär 1 timme och 39 minuter, uppdelat på 12 filmer, sex per skola. I 

nedanstående tabell kan det utläsas vilka dagar som filmades på de olika skolorna. Allt detta 

material har däremot inte transkriberats. Av etiska skäl har händelser som inte har med vår 

forskning att göra valts bort. Efter att ha transkriberat 10 av de 12 filmerna upptäcktes en 

mättnad i materialet varpå vi valde att avsluta vår transkribering. De två sista filmerna tittades 

igenom en extra gång för att säkerställa att detta var material som redan fanns transkriberat 

mer än en gång. Filmerna som inte transkriberas har markerats som ett överstruket X i 

tabellen nedan. 

 

 Februari Mars 

Datum 23 24 25 26 27 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 

Solskolan   X X  X X    X    X 

Vindskolan    X   X   X   X X X 
Tabell 1: Tabell över filmade lektioner 

 

Videofilmning valdes som metod för dokumentation, för att få syn på hur eleverna uttryckte 

sig och agerade vid lektionstillfällena (Lindgren, 2012). Att enbart observera ansåg vi kunde 
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leda till att vi inte upptäckte vad som hänt, då det är lätt att missa vad som sägs eller visas. 

Videofilmerna skapade även möjligheter för oss att se samma händelse flera gånger 

(Rönnerman, 2012a). Våra loggböcker utgick från praktikloggar, eller dubbelloggar, som 

fyllde funktionen att minnas situationer och vara ett underlag för reflektioner. Den första 

fasen innebar en spontanlogg där tankar och situationen skrevs ner direkt anknutet till 

situationen (Dysthe, Hertzberg & Lökensgard Hoel, 2011). Bristen på tid gjorde det svårt att 

göra dessa spontanloggar och därför antecknades händelser ner så fort tillfälle gavs istället. 

Därefter skrevs en reflektionslogg kring det vi observerat. Den största delen av reflektionen 

genomfördes skriftligt, trots att Rönnerman (2012b) beskriver kollegial reflektion som en 

viktig del för att utveckla och kritiskt granska praktiken. Detta ansåg även vi var viktigt, 

däremot var det inte genomförbart att muntligt reflektera direkt efter genomförd aktion, utan 

denna reflektion skedde senare under samma dag. Då reflektionen inte skedde i direkt 

anknytning till aktionen har vi förståelse för att reflektionen inte blev lika djupgående som om 

den genomförts direkt efter. Däremot öppnade reflektionen fortfarande upp för diskussion 

tillsammans med kollegorna och utveckling av verksamheten. Reflektionen hade inte lika stor 

betydelse för analysarbetet då det är videofilmernas transkribering och loggböckerna som har 

den största rollen i analysen.  

 

Analysmetod 

Vår analys är inspirerad av en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011, s.505). För att skapa 

en uppfattning och förståelse för materialet påbörjades analysen med att titta igenom video-

filmerna utan att göra några anteckningar. Därefter tittade vi på videofilmerna igen och 

transkriberade. Vi gjorde ett aktivt val att av etiska skäl inte transkribera de delar då eleverna 

inte arbetade med uppgiften. En mättnad i materialet uppmärksammades efter 10 av 12 filmer 

i transkriberingsprocessen, varpå vi valde att inte fortsätta. De två sista filmerna granskades i 

förhållande till transkriberingen och därför började vi söka efter teman i den insamlade datan, 

som bestod av transkriberingar och loggböcker. Regelbundet återvände vi till den insamlade 

dokumentationen för att revidera och precisera våra teman. För att synliggöra analysen 

kodades transkriberingen utifrån forskningsfrågan. Transkriberingen analyserades noggrant 

och därefter skrevs markerade citat upp på post-it-lappar. Dessa citat var sådana som svarade 

mot vår forskningsfråga. Istället för att direkt göra en analystabell använde vi oss av post-it-

lappar för att fysiskt kunna flytta runt dem tills vi fann kopplingar mellan dem. Med hjälp av 

post-it-lapparna utformades därefter en fysisk analystabell med nyckelord och kodningar av 

utdragen. Därefter överfördes detta till en digital analystabell (Se bilaga 2). Denna 

analysmetod skapade en överblick för att hitta kopplingar och se mönster i det insamlade 

materialet. Slutligen sorterades och kategoriserades materialet. I en aktionsforskning krävs det 

att resultatet analyseras och kopplas till forskning (Rönnerman, 2012b). Analysen ser vi som 

induktiv då vi utgick från det material vi fick genom transkriberingen av videofilmerna, samt 

loggböckerna. Utifrån dessa drog vi sedan slutsatser, med stöd av den tidigare forskningen. 

Vad vi såg i våra transkriberingar var att tre olika teman växte fram. Elever som utförde 

fysiska handlingar med materialet, elever som på olika sätt försökte visa strategierna som 

användes för att komma fram till ett svar, samt elever som på olika sätt försökte hjälpa andra 

genom att förklara och visa.  

 

Teorierna bakom denna analysmetod beskrivs bland annat av Lindgren (2012) som menar att 

det första steget i en analys är att titta igenom videofilmerna, vi gjorde detta eftersom att vi då 

fick en överblick över vad vårt material var. Eftersom vi filmat på olika skolor fick vi på detta 

sätt se hur den andre personens filmer såg ut. Vi valde att inspireras av den kvalitativa 

innehållsanalysen eftersom det handlar om att söka efter teman i det insamlade materialet 

(Bryman, 2011, s.505), vilket synliggjorde vad vårt resultat skulle handla om. Vi gick även 
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tillbaka till den insamlade dokumentationen och prövade våra teman, för att sedan revidera 

och precisera dem, vilket gör vår analys kvalitativ (Bryman, 2011, s.505). Transkriberingen 

var till stor hjälp då den, som Bjørndal (2005) skriver, kunde synliggöra mönster som annars 

inte uppmärksammats, vilket skapade en grund för reflektion. Urvalet i transkriberingen 

gjordes med tanke på att Bjørndal (2005) beskrivit transkribering som tidskrävande och när vi 

fann en mättnad valde vi att avsluta transkriberingen. 

 

Trovärdighet 

Denna studie är utformad efter VFU-skolornas utvecklingsbehov. Arbetet på skolorna 

anpassades för de elever som deltog. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om studien 

utförts på andra skolor, däremot är denna studie utformad efter två skolors utvecklingsbehov. 

Resultatet har en hög överförbarhet då metoderna eleverna använder för att uttrycka kunskap 

redan existerar. Eleverna använder sig av dessa metoder, det som krävs är att lärarna 

uppmärksammar kunskapen de uttrycker. Att använda sig av fysiska handlingar för att lösa en 

uppgift, eller ta hjälp av material för att förklara för sig själv eller någon annan vad man gjort, 

är inga nya uttryckssätt, och därför anser vi att om arbetet gjorts på en annan skola hade ett 

liknande resultat kunnat utläsas. Skolorna som deltog i studien hade stora skillnader. Eleverna 

varierade i kunskap, etnicitet, ålder och socioekonomiska aspekter. Arbetet är utformat efter 

dessa elever och skolornas utvecklingsbehov, och vi anser att vi fått en bred bild av ämnet, 

tack vare skolornas olikheter. 

 

Studien har utformats och analyserats av oss som är författare, och vi förstår att det inte går att 

vara helt objektiv. Alla beslut som fattats kring exempelvis att inkludera eller exkludera har 

varit aktiva beslut, ett exempel på detta är valet att avsluta transkriberingen efter 10 av 12 

filmer. Vi ville vara så objektiva som möjligt i analysen, däremot spelar en mänsklig faktor in 

som gör att vi inte kan vara helt objektiva. Vi har en bakgrund som öppnar upp för en viss typ 

av tolkningar, som inte kan bortses från. Däremot är vi två personer som har tittat på alla 

filmerna. Vi har analyserat varandras videofilmer vilket innebär att en av oss opartiskt har sett 

på videofilmerna. Lindgren (2012) menar att videofilmer inte ger en sanningsenlig kopia av 

verkligheten utan att den endast visar hur vi uppfattar den. Hela studien bygger på teknik och 

en rekonstruktion av verkligheten, eftersom vi valde att filma och ha filmernas 

transkriberingar som grund för analysarbetet. Vår studie bygger på händelser, som sedan 

videofilmats och därefter transkriberats. Det är många steg från aktionerna till vår analys. 

Med detta i åtanke ser vi en stor fördel med att vara två i analysprocessen, då vi kunde 

diskutera och reflektera tillsammans. Loggböckerna och de kritiska vännerna var också av 

stor vikt för att höja trovärdigheten i analysen. Att tolka situationer går inte att undvika, 

videofilmerna fångar inte allt som sker (Bjørndal, 2005). Resultatet innehåller våra tolkningar, 

däremot är tolkningarna grundade i den tidigare litteraturstudien som skrivits (Svensson & 

Linderoth, 2014). Aktionsforskning handlar om att koppla ihop aktionerna med forskning och 

därför var den tidigare forskningen nödvändig för att kunna analysera vårt resultat. Om vi inte 

tolkat analysen hade resultatet endast bestått av videofilmer, och svaret på vår forskningsfråga 

hade inte kunnat växa fram. Det är vi som utfört studien, vilket innebär att det blir våra 

tolkningar. Om någon annan utfört studien hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Däremot 

tror vi att om någon annan, med samma syfte och forskningsfråga, tittat på våra videofilmer 

tror vi att ett liknande resultat hade uppnåtts, då det vi använt oss av från videofilmerna har 

varit det mest framträdande.  

 

I dokumentationsprocessen har vi haft makt över vad som syns på filmerna (jfr. Lindgren, 

2012). Endast vissa elever videofilmades, och vilka elever som blev filmade varierade mellan 

de olika aktionerna. Eleverna valdes ut slumpmässigt så att alla som fick och ville vara med 
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skulle få delta. Videofilmerna har gett oss mycket material att analysera och elevernas 

aktioner har blivit representerade under de olika kategorierna i resultatet. Valet av 

dokumentationsmetod kan ha påverkat elevernas agerande, antingen positivt eller negativt. 

Eleverna var inte vana vid att bli videofilmade, vilket kan ha haft en effekt på eleverna. Å ena 

sidan kan de ha velat prestera högre eftersom de visste att det skulle synas på film. Å andra 

sidan kan det även ha resulterat i att eleverna blev nervösa och inte vågade agera som de 

annars hade gjort framför kameran. Vi som forskare hade mycket makt kring vilka elever som 

syntes i videofilmerna, däremot har eleverna själva uttryckt kunskapen de visar. Vi var inte 

delaktiga i hur eleverna valde att lösa uppgiften, vilket vi anser är viktigt för studiens 

trovärdighet. 

 

Eleverna var inte vana vid arbetssättet och att bli filmade. För att skapa ett mer trovärdigt 

resultat för forskningen valde vi därför att först försöka vänja eleverna vid arbetssättet och 

därefter filma ett antal lektioner. Vi hade däremot inte så mycket tid, vilket kan ha påverkat 

vårt resultat. Hade det laborativa arbetssättet varit en vana för eleverna, eller om de hade varit 

vana vid att bli videofilmade, hade vårt resultat kanske sett annorlunda ut. Med detta i åtanke 

valde vi att inte filma alla aktionerna, då vi ville att eleverna skulle känna sig bekväma och 

agera så naturligt som möjligt. Alla aktioner dokumenterades däremot i de dagliga 

loggböckerna som vi forskare skrev. Dessutom reflekterade vi med kollegor varje dag, våra 

kritiska vänner (Wennergren, 2012) var viktiga då de öppnade upp för reflektion. Det faktum 

att vi inte kunde reflektera med våra kritiska vänner direkt efter genomförd aktion kan ha 

påverkat reflektionen. Det är lätt att glömma bort händelser, då reflektionen ibland behövde 

skjutas fram av olika anledningar. Vi kände ändå att reflektionen hjälpte oss i loggboks-

skrivandet. Att våra kritiska vänner var klasslärarna var både till vår för- och nackdel. De 

kände eleverna väl, däremot innebar detta även att de inte observerade med objektiva ögon.  

 

Trots nackdelarna som videofilmer för med sig, om de är en kopia av verkligheten (jfr. 

Lindgren, 2012) eller om eleverna blev påverkade av att de blev videofilmade, ser vi fördelar 

med att vi valde videofilm som dokumentationsmetod. De blev ett stöd för oss i analysen då 

vi kunde gå tillbaka och se samma händelser flera gånger (Rönnerman, 2012a). Om vi endast 

utgått från våra loggböcker hade aktionerna inte kunnat studeras på djupet. Att transkribera 

materialet var också till stor hjälp för att synliggöra vad eleverna sa och gjorde. Vi gjorde ett 

aktivt val att avbryta vår transkribering efter att ha transkriberat 10 av 12 filmer, eftersom 

samma saker påträffades som redan skrivits ner. En tidigare genomförd provanalys var också 

ett motiv till att avbryta transkriberingen då liknande kategorier hade identifierats sedan 

tidigare. Filmerna tittades däremot igenom en extra gång så att vi skulle vara säkra på att vi 

inte missat någonting och därför anser vi inte att detta val haft betydelse för resultatet.  

 

Aktionsforskning kräver att skolan och kollegorna arbetar tillsammans för att utveckla skolans 

verksamhet (Rönnerman, 2012a). Det krävs att forskaren antar en dubbel roll i klassrummet, 

vi agerade lärare och forskare. Detta innebar att vi både ledde och organiserade under-

visningen, samt observerade och forskade. Det var svårt att skapa en tydlig skillnad mellan 

dessa roller som skulle befinna sig i klassrummet samtidigt. Handledarna hade svårt för att ta 

till sig uppgiften, eftersom vi endast kom in i verksamheten under en kortare period, vilket 

kan ha påverkat resultatet. Däremot känner vi att samarbetet med klassen och klassläraren, 

som var medforskare i studien (Rönnerman, 2012a), var väldigt givande och hjälpte oss 

mycket i genomförandet av studien. 

 

Att välja aktionsforskning som ansats har haft betydelse för hur vårt arbete växt fram. Studien 

är gjord utifrån två skolors utvecklingsbehov och hela studien utgår från aktionsforskning. 
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Om vi valt en annan ansats hade studien sett annorlunda ut, däremot anser vi att valet att 

använda aktionsforskning var ett beslut som vi är nöjda med, då vi tydligt ser kopplingar till 

hur detta arbete kan användas i praktiken. Även valet att ha en kvalitativ innehållsanalys som 

analysmetod har haft betydelse. Det underlättade för oss i synliggörandet av kategorier i 

resultatet, och om vi valt en annan metod hade inte med säkerhet samma resultat kunnat 

synliggöras. Alla aktiva val har betydelse för studien, och vi anser att de val vi gjort har hjälpt 

oss i utformandet av denna studie. Vi valde att använda ordet ”bedömning” i syftet, däremot 

har vi ingen forskning om detta då fokus ligger på synliggörandet av kunskap. Däremot ser vi 

en tydlig koppling till bedömningen. Studien handlar om det stadie då läraren söker efter 

kunskaper som eleverna uttrycker. För att kunna bedöma en elevs kunskap, måste läraren först 

veta vad eleven kan, vilket eleverna visar genom att uttrycka sin kunskap. Fokus i denna 

studie ligger därför på synliggörandet av elevernas kunskap och inte själva bedömningen. 

 

Etiska aspekter 

För att utföra forskningen korrekt utifrån de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 

2002) fick alla elevers vårdnadshavare godkänna deras barns deltagande i dokumentationen, 

genom videofilmning, i vår forskning (Bilaga 3). Endast en elev fick inte lov att bli video-

filmad, vilket togs hänsyn till. Eleven deltog i undervisningen, men blev inte dokumenterad 

för vidare forskning. En annan elev fick lov att delta, men hade inte möjlighet på grund av att 

eleven gick efter ett personligt schema. 

 

Forskningen har uppfyllt de vetenskapsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002): 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. För att 

uppfylla informationskravet förmedlades syftet med utvecklingsarbetet till berörda parter; 

elever, föräldrar, lärare, samt rektorer. Varje deltagare fick själv bestämma om hen ville delta 

i utvecklingsarbetet. Eftersom barnen är under 18 fick även deras vårdnadshavare ge sitt 

skriftliga medgivande till om deras barn fick delta. Vårdnadshavarna informerades om 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet, vilket innebär att de informerades om hur 

personuppgifter skulle behandlas och avkodas. Alla personuppgifter avkodades för att ingen 

utöver vi som är skribenter, samt våra handledare, skulle ha tillgång till informationen. Alla 

namn är därför fiktiva, även skolornas namn. Allt insamlat material var endast för forsknings-

syfte och kommer att raderas när studien är avslutad.  

 

Resultat 
Nedan följer resultatet vi kommit fram till. Det kommer att presenteras i följande tre 

kategorier: Utför fysiska handlingar med laborativt material, använder och utvecklar 

strategier med hjälp av laborativt material samt elever vägleder varandra med hjälp av 

laborativt material. Den sista kategorin har även tre underrubriker, då vi ser en progression 

kring hur eleverna förmedlar kunskap till en klasskamrat i denna kategori. I första kategorin 

förklarar de inte varför de gör som gör. I andra kategorin kan eleverna berätta för någon annan 

vad de gör och i den tredje kan de sätta sig in i någon annans tankegångar för att hjälpa dem. 

Dessa underrubriker är följande: Leder i fysiska handlingar, förklara tankegångar samt hjälpa 

någon annan. Det kategorierna har gemensamt är att det laborativa materialet har en 

betydande roll. I den första kategorin visas kunskapen med materialet. Materialet har här en 

stor betydelse för uttryckssättet, medan i de två andra kategorierna visas kunskapen med hjälp 

av materialet och har inte samma betydelse för att uttrycka kunskap som i den första 

kategorin. 
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Utför fysiska handlingar med laborativt material 
En fysisk handling innebär att elever använder arbetsmaterialet för att uttrycka ett svar. 

Genom de fysiska handlingar som visats har olika färdigheter inom taluppfattning synlig-

gjorts. Nedan följer ett antal exempel på tillfällen då detta skett. I de första tre citaten hade 

eleverna i uppgift att sitta två och två med tio plockisar. En av eleverna skulle plocka upp ett 

antal plockisar och den andra eleven skulle säga hur många plockisar som var i handen. I citat 

1 ska Fabian lägga ett antal plockisar i sin hand, sedan ska en kompis bestämma antalet. 

 
Citat 1: 

Fabian lägger ner plockisarna på golvet och plockar sedan upp plockisar en efter 

en i handen. Munnen är stilla. [Ser ut att räkna tyst.] 

 

Analysen visar att Fabian tar ett föremål i taget och lägger i handen. Han räknar inte högt, 

men han visar tydligt att han tar plockisarna en och en, vilket tyder på att han räknar dem. 

Genom den fysiska handlingen att ta plockisarna en och en ser vi att Fabian uttrycker kunskap 

kring principen om talens stabila ordning. Varje plockis tillordnas ett räkneord och på så sätt 

kan Fabian bestämma antalet föremål i mängden. Då eleven är tyst under hela processen hade 

vi inte kunnat se denna kunskap utan den fysiska handlingen.  

 

I nästa citat har Fabian sex plockisar i sin hand. Hans kompis har svarat att Fabian har fem 

plockisar i sin hand. 

 
Citat 2: 

Fabian tittar i sin hand och rör munnen. 

Fabian - sex. 

 

I citat 2 rör Fabian munnen samtidigt som han tittar på antalet föremål. Vi kan inte säkert veta 

att Fabian räknar plockisarna, eftersom han inte säger något utan endast rör på munnen. 

Däremot görs tolkningen att han räknar eftersom han börjar röra munnen i samma stund som 

han tittar ner på plockisarna. När han slutar röra munnen tittar han upp direkt och säger rätt 

antal. Denna fysiska handling, och att han därefter säger rätt antal tyder på att han räknar 

antalet tyst för sig själv, utan att använda fingrarna som hjälpmedel.  Likt citat 1 uttrycker 

Fabian sin kunskap kring principen om talens stabila ordning, skillnaden är att han här 

använder en annan typ av fysisk handling. Istället för att använda händerna och flytta 

plockisarna en och en från handen, räknar han istället dem tyst för sig själv. Vi ser detta som 

en progression då Fabian inte behöver peka på eller flytta föremålen för att bestämma 

mängden. Fabian har även kunskap om antalsprincipen, då han vet att det sista räknade 

föremålet utgör antalet plockisar i hans hand. Fabian räknar till sex, och uttrycker då att han 

vet att det ligger sex plockisar i handen. 

 

Inför citat tre har Elias fyra plockisar i sin hand som Noel ska räkna. 
 

Citat 3: 

Noel tittar snabbt i Elias hand.  

Noel - Fyra 

Noel vänder handflatorna uppåt och rycker på axlarna. Noel tittar mot kameran och 

knäpper ihop händerna. 

 

Noel visar en säkerhet i taluppfattning genom sitt kroppsspråk. Han räknar inte antalet 

föremål utan ser plockisarna som en helhet och svarar därefter snabbt hur många där är. Den 

tiden Noel tittar på plockisarna är för kort för att hinna räkna antalet och därför görs 
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bedömningen att han använder sig av subitizing. Genom att Noel direkt ser antalet plockisar i 

handen visar han att han kan se antalet föremål i små mängder, utan att behöva räkna dem. 

Genom den fysiska handlingen att han snabbt tittar på föremålen och därefter säger rätt svar, 

visar att Noel kan använda subitizing. Därmed ser vi ytterligare en progression i förhållande 

till de två tidigare citaten. Noel behöver varken fysiskt röra föremålen, eller räkna dem tyst för 

sig själv, utan kommer fram till svaret genom subitizing. Denna färdighet hade inte blivit 

synlig om vi inte sett Noel utföra den fysiska handlingen. 

 

I citat 4 var uppgiften att eleverna skulle sitta två och två med talen 1-30 på en lång remsa. 

Remsan klipptes i mindre bitar med olika antal tal på, därefter blandades bitarna. Uppgiften 

blev sedan för eleverna att bygga ihop talraden igen. Precis innan citat 4 har eleverna Neo och 

Theo lagt talraden upp till talet 12.  

 
Citat 4: 

Neo har plockat upp lappen med talet 16 på. Neo är tyst. Theo lägger en av sina 

lappar, han tittar ner på bordet. 

Theo – Tretton. 

Theo tittar på lappen i handen. 

Theo – Fjorton femton. 

Theo lägger ner sin lapp efter tretton. 

Direkt efter att Theo lagt sin lapp lägger Neo ner sin lapp. 

Neo – Sexton. 

 

Enligt vår analys räknar Neo och Theo talraden högt efterhand som de lägger lapparna. Neo 

plockar upp en lapp i början av citatet som inte kan läggas ännu. Han håller kvar den i 

handen, eftersom han vet att det ska läggas andra tal i talraden först, och väntar tyst på att 

talraden ska byggas vidare. Han låter Theo lägga de lappar som fattas och när han ser att hans 

lapp kan läggas lägger han ner den på rätt plats. Neo visar att han vet att talet kommer senare 

och väntar därför medan talraden byggs på. Genom en fysisk handling uttrycks kunskap kring 

talraden och talens värde. Kunskap visas även kring talens stabila ordning. Både Theo och 

Neo räknar högt och lägger talraden korrekt vilket visar att de har förståelse kring denna. De 

visar även båda två att de kan koppla samman ett antal med den skriftliga representationen av 

antalet. Genom detta ser vi att den fysiska handlingen har betydelse för hur eleverna uttrycker 

sin kunskap. 

 

Sammanfattningsvis har vi sett att den fysiska handlingen öppnar upp för läraren att se 

kunskaper som inte kan uttryckas i skrift och ord. Eleverna har visat kunskaper genom fysiska 

handlingar, så som förflyttning av material. De kunskaper eleverna visat genom dessa fysiska 

handlingar har varit principen om talens stabila ordning, subitizing, talraden samt skriftliga 

representationer av tal. Kunskaperna eleverna visat i citat 1-4 hade inte läraren kunnat se om 

han eller hon inte varit delaktig i klassrummet.  

 

Använder eller utvecklar strategier med hjälp av laborativt material 

Genom att använda eller skapa strategier för att lösa uppgiften blir arbetsmaterialet ett 

hjälpmedel för eleverna. De visar inte kunskapen genom en handling med materialet utan 

genom att visa kunskap kring strategier för att lösa uppgiften. Eleverna använder däremot 

materialet som hjälpmedel för att ha någonting att referera till. 

 

I nedanstående citat och anteckning kan vi se att eleverna hittar egna lösningar för att förenkla 

uppgiften. I citat 5 var uppgiften att eleverna parvis skulle turas om att lägga upp 1-5 

plockisar framför sin kompis och därefter skulle kompisen säga hur många plockisar som låg 
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på bordet. Efter detta skulle de skriva talet på ett papper. Citatet är endast från den första 

delen av uppgiften då de skulle bestämma antalet. Precis innan citatet har Elliott lagt upp fem 

plockisar som Simon ska räkna. Simon har gett ett ohörbart svar på hur många plockisar som 

ligger på bordet, Elliott hör att det är fel svar. 

 
Citat 5: 

Elliott – Näää 

Elliott har fem plockisar framför sig i två högar. Två plockisar i ena högen och tre i 

den andra. Elliott hänger på bordet och tittar på Simon. Simon slår med fingrarna i 

bordet. 

Simon – Men tre plus två blir fem. 

 

I analysarbetet framkom att Simon kan bestämma antalet när han ser dem som en helhet, men 

för att förklara för Elliott hur han tänker delar han upp plockisarna i två högar med två 

plockisar i en hög och tre i den andra. Vi tolkar detta som att Simon, genom att dela upp 

plockisarna, kan använda subitizing för att snabbt se att där är två respektive tre plockisar i 

högarna. Istället för att peka på plockisarna och räkna dem en och en hittar Simon en strategi 

för att snabbt räkna hur många plockisar där är. Dessutom kan vi se att Simon uttrycker 

kunskap kring att se ett samband bland plockisarna för att snabbt kunna lösa uppgiften. 

Sambandet blir att om han delar plockisarna i två högar kan han använda subitizing och enkel 

addition för att se hur många där är. Genom att han ser plockisarna ligga på bordet kan han se 

detta samband. 

 

Uppgiften som är till grund för nedanstående anteckning från våra loggböcker gick ut på att 

eleverna skulle sitta parvis. Varje par fick två tärningar samt ett papper med en båge som var 

indelad i 11 rutor markerade med siffrorna 2-12. Uppgiften var därefter att slå tärningarna, 

addera antalet prickar på tärningarna och färglägga rutan där rätt svar stod. Eleverna fick som 

utmaning att fylla i rutorna från vänster till höger (d.v.s. de var tvungna att slå tärningarna så 

att svaret blev 2 innan de kunde gå vidare och slå så att svaret blev 3 o.s.v.). Eleverna i 

loggboksutdraget nedan hade suttit väldigt länge utan att slå tärningarna så att svaret blev 3. 
 

“Två elever tyckte det tog för lång tid och gick därför och hämtade en tredje 

tärning. När jag frågade dem varför de gjort så svarade de att det var större chans 

att de fick rätt svar om de slog tre tärningar istället för två.” (Loggbok) 

 

Vi tolkar detta som att eleverna har kommit på en ganska avancerad strategi, då det är en 

enkel förklaring av begreppet sannolikhet. De upptäckte att om man tar tre tärningar är 

chansen större att de slår två ettor och därmed kan gå vidare i bågen. Vi ser genom detta att 

eleverna uttrycker en kunskap kring att hitta på en effektiv metod för att förstå sambandet 

mellan talen. Här ser vi kopplingen till sannolikhet, som i sig inte är ett område i den 

grundläggande taluppfattningen. Däremot ser vi att eleverna behöver ha taluppfattningen som 

grund för att kunna komma på strategi. Strategin kom de på genom att de skulle använda sig 

av tärningarna, annars hade de troligtvis inte stött på sannolikhetsbegreppet. 

 

I detta citat kan vi se att eleverna använder tidigare matematiska kunskaper för att lösa 

uppgiften. De kan se sambandet med den redan erövrade kunskapen. Citatet är taget från en 

lektion där eleverna fick tio plockisar. Deras uppgift är att ta ett antal föremål i handen för att 

låta kompisen bestämma antalet.  
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Citat 6: 

Tim plockar upp sju plockisar i handen och låter de andra tre ligga kvar öppet på 

bordet. 

Tim – Du kan titta. 

Christoffer tittar på de tre som ligger på bordet. Tim täcker över de tre med  

handen. Christoffer sneglar upp till vänster och utan att titta i Tims hand svarar 

han. 

C – Sju. 

Tim blir tyst och släpper sedan plockisarna. 

 

I citat sex kan analysen göras att Christoffer bestämmer vilken hög som har minst antal 

plockisar. Denna kunskap visar han genom att se antalet i högarna och sedan bestämma vilken 

hög som har ett färre antal. Christoffer visar även att han kan använda sig av subitizing genom 

att han inte räknar de tre plockisarna på bordet utan direkt ser hur många där är. Slutligen 

uttrycker Christoffer kunskap kring tio-kompisarna och ser sambandet med uppgiften. 

Eftersom han ser tre plockisar på bordet kan han, utan att titta i Tims hand, snabbt räkna ut att 

för att det ska bli tio måste Tim ha sju plockisar i sin hand. Vi ser denna kunskap eftersom de 

använder plockisar, och hittar sambandet med tio-kompisarna. Kunskapen kring tio-

kompisarna hade Christoffer kunnat visa även i abstrakta situationer, men här visar 

Christoffer att han kan se ett användningsområde för en kunskap han har sedan tidigare. Detta 

var inte en del av uppgiften, utan en strategi för att förenkla.  

 

Sammanfattningsvis har vi sett att eleverna vid flera tillfällen använder sig av bemästrade 

strategier eller hittar på egna för att lösa uppgifterna. De ser samband mellan tidigare 

kunskaper eller mellan talen i uppgiften. I dessa specifika uppgifter uttrycker eleverna 

kunskaper kring tiokompisarna, subitizing, enkel addition samt grunderna för sannolikhets-

begreppet.  

 

Vägleder med hjälp av laborativt material 

När eleverna själva löst en uppgift kan de använda kunskapen för att hjälpa någon annan. 

Detta kan ske på olika sätt beroende på uppgift, personlighet och kunskapsnivå. När en elev 

löser en uppgift har den möjlighet att antingen bara lösa uppgiften eller att faktiskt ta till sig 

innehållet och kunna använda kunskapen i andra situationer. Nedan följer tre underkategorier 

för att tydligt visa progressionen som tidigare beskrevs. 

 

Leder i fysiska handlingar 

Vi har identifierat flera situationer där elever tagit initiativ och agerat ledare i gruppen. Utan 

uppmaning berättar de för övriga elever var de ska stå eller vad de ska göra. Ett exempel på 

detta är nedanstående citat. Uppgiften gick ut på att alla eleverna stod i en ring. Läraren sa en 

siffra och lika många elever skulle då gå in i ringen. I citatet nedan har läraren sagt siffran 16 

och 13 elever har gått in i mitten av ringen, tre elever står kvar utanför. 

 
Citat 7: 

Pernilla går ut ur ringen och leder in de andra tre. 

Mummel 

Elias – Nu är vi sexton. 

 

Pernilla antar en ledarroll och går ut ur ringen för att hämta in de tre sista som behövs för att 

de ska bli 16. Hon har kunskap om att 16 är större än 13, och att de därför behöver fler för att 

nå upp till rätt antal. Hon uttrycker kunskap om abstraktionsprincipen då hon kan bestämma 

hur många de är och att de behöver fler för att nå upp till 16. Genom att utföra denna övning 
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laborativt fick eleverna en möjlighet att visa sin förmåga att abstrahera antalet till ett tal. De 

vet att de är 13 elever i ringen, och genom att abstrahera detta och räkna ut att 13 är tre mindre 

än 16, kunde de lösa uppgiften. Kunskapen är inte uttalad, men genom att Pernilla leder de tre 

eleverna som står utanför ringen kan vi se att hon besitter denna kunskap. 

 

Förklara tankegångar 

Genom att eleverna försöker sätta ord på sina tankegångar och sitt handlande uttrycker de 

kunskaper. Dessa kunskaper kan bland annat kopplas till den metakognitiva förmågan, då 

eleverna pratar om matematiken. Citat 8 grundas i uppgiften som beskrivits tidigare då 

eleverna sitter i par och tilldelas tio plockisar. En av dem ska välja ett antal plockisar och den 

andra ska säga hur många det är. Noel har precis angett att hans kompis har sju plockisar i 

handen, de andra tre ligger på bordet framför dem. Nu försöker Noel förklara hur han tänkte. 

 
Citat 8: 

Noel: - se om man har tre också…också har man plockisar asså ja..då e de 

sju….de e lätt. 

 

Noel försöker beskriva hur han har tänkt. Utifrån att bara lyssna på vad han säger förstår vi 

inte vad han menar, men kopplat till handlingen som utförts precis innan kan vi förstå att han 

använde sig av tio-kompisarna för att hitta rätt svar. Istället för att titta på de sju som hans 

kompis hade i handen valde han att titta på de tre som låg på golvet, eftersom det var ett 

mindre antal, och drog därmed slutsatsen att där måste vara sju i handen. Hans uttalande 

tillsammans med det laborativa materialet synliggör djupare kunskaper inom matematiken. I 

och med att det laborativa materialet finns tillgängligt inbjuder detta till att använda andra 

kunskaper än vad som efterfrågas. Om Noel hade fått en liknande uppgift att bestämma 

antalet i en bild med sju plockisar i sin matematikbok hade sambandet med tio-kompisar inte 

existerat, eftersom de andra tre inte är synliga. Skillnaden mellan detta citat och citat 6 är att 

här kan Noel inte bara visa hur han tänker, utan även försöka uttrycka det i ord. Handlingen 

gör han, och nu försöker han förklara hur han tänker. 

 

Nedanstående citat grundas i uppgiften där eleverna skulle stå i en ring. Läraren sa en 

siffra/ett tal och lika många elever skulle gå in i ringen. Uppgiften avslutades med att läraren 

sa att 16 elever skulle gå in i ringen, detta resulterade i att alla elever stod inne i ringen, 

eftersom de var 16 elever i klassen denna dag. 

 
Citat 9: 

Lärare – Då har jag en fråga till er. Hur många är vi i klassen idag? 

Henrik – Sexton. 

Lärare – Varför det? 

Henrik mumlar något. 

Lärare – För att några är borta ja. 

Theo – För att ehm du sa att sexton skulle gå in och det finns inga ute kvar eh ehm 

ja eh då borde de vara sexton i klassen. 

 

Utifrån lärarens uttalande synliggörs Henriks förståelse kring antalsprincipen. Det sista 

uppräknade föremålet är detsamma som antalet elever i klassen. Henrik vet också att det är 

samma sak som hela klassen, eftersom han vet att några är borta. Han kan dock inte se något 

samband med den genomförda uppgiften. Theo förklarar ännu tydligare sina tankegångar då 

han kan uttrycka sambandet mellan den lektion som precis genomförts och frågan som läraren 

ställde. 

 



 

17 
 

Hjälpa någon annan 

I analysen har vi gjort skillnad på att kunna förklara hur man själv tänker och att kunna 

använda sin kunskap för att hjälpa någon annan. Det senare alternativet kräver en annan typ 

av kunskap än att bara beskriva vad man gjort. Vi ser en skillnad mellan att sätta ord på sina 

tankar eller att kunna hjälpa någon annan att förstå. Exemplet nedan kommer från uppgiften 

där eleverna satt parvis med fem plockisar. En elev fick välja hur många plockisar han eller 

hon ville lägga upp på bordet, därefter skulle den andra eleven säga hur många där var och 

skriva ner svaret på ett papper. 

 
Citat 10: 

Elliott har fem plockisar framför sig. Han hänger på bordet och tittar på Simon. 

Simon slår med fingrarna i bordet. 

Simon – Tre plus två blir fem. 

Simon håller upp sina händer, tre fingrar på högerhanden och två på 

vänsterhanden. 

Simon – Räkna mina fingrar. 

Elliott tittar på Simon fingrar och räknar dem genom att peka på Simons fingrar 

samtidigt som Elliott räknar 

Elliott – En två tre fyra fem…nä 

Elliott skakar på huvudet. Simon lutar sig fram och pekar på plockisarna som 

ligger framför Elliott. 

Simon – Men kolla en två tre fyra fem! 

Elliott tittar på plockisarna och tittar sedan upp. 

Elliott – Ja de e fem. 

 

Simon visar att han har förståelse för abstraktionsprincipen eftersom han kan abstrahera det 

konkreta och göra om det till ett matematiskt språk. Han visar även att han kan skapa olika 

representationer av samma uppgift och försöker därmed hjälpa Elliott att förstå. När en metod 

inte fungerar väljer Simon en annan metod istället och till slut förstår Elliott vad Simon 

menar. Dessutom kan vi se att Simon sänker svårighetsgraden för att anpassa för Elliott. Han 

börjar på samma sätt som vi nämnde i citat 5. Han delar upp siffran fem mellan sina händer 

och håller upp två fingrar på en hand och tre på den andra. Genom subitizing och enkel 

addition kan han då lösa uppgiften. När det inte fungerar, eftersom Elliott fortfarande inte 

förstår, använder han sig av plockisarna på bordet och pekar på dem medan han räknar enligt 

antalsprincipen. I och med att han försöker förklara för sin kompis ser vi att Simon uttrycker 

kunskap att lösa uppgiften på mer än ett sätt. Genom att de får arbeta två och två och att de får 

möjlighet att föra en dialog inbjuds Simon till att hjälpa Elliott. Med materialet samt 

uppgiftens utformning ges Simon möjlighet att visa sin kunskap på ett sätt som kanske inte 

varit möjligt i en matematikbok. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att eleverna kan uttrycka kunskap genom att samarbeta med 

andra. De tränar sina förmågor att samtala och argumentera för sina tankegångar. Det 

laborativa arbetssättet inbjuder till diskussioner och på så sätt kan eleverna både förklara sina 

tankegångar och hjälpa andra. Den kunskap eleverna uttryckt i dessa citat har varit 

abstraktionsprincipen, tiokompisarna, antalsprincipen och subitizing. 

 

Sammanfattning 

Med hjälp av det laborativa materialet kan eleverna uttrycka kunskap på olika sätt. Ett av 

resultaten, ett fysiskt handlande innebär att eleverna använder materialet för att uttrycka 

kunskapen, bland annat visas kunskaper i talets stabila ordning. Materialet spelar en stor roll 

då elevernas kunskap inte hade synliggjorts utan materialet. I de två andra resultaten används 
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materialet som ett stöd för att uttrycka kunskap. De använder eller utvecklar strategier med 

hjälp av det laborativa materialet, samt vägleder varandra genom att använda uppgiftens 

kunskapserbjudande, det vill säga den kunskap som eleverna har möjlighet att ta till sig 

genom uppgiften, och förmedlar detta med hjälp av materialet. Att utelämna materialet i de 

två sista kategorierna hade inte lett fram till att eleverna uttryckt samma kunskap då de 

refererar till materialet. I det sista resultatet används materialet för att tala om kunskapen de 

fått genom uppgiften. Vi ser att eleverna visar kunskaper genom olika delar av taluppfattning 

så som den grundläggande taluppfattningens principer. Genom att materialet hjälper eleverna 

att uttrycka kunskap synliggörs detta för läraren som vidare kan bedöma elevernas kunskaper. 

 

Diskussion 
Under denna rubrik kommer resultatet diskuteras i förhållande till forskningen i områdes-

översikten. Diskussionen delas in i tre kategorier, vilka är ”Nivå 1”, ”Nivå 2” samt ”Förmågor 

som uttrycks i ett laborativt arbetssätt”. Valet att benämna de två första rubrikerna som nivå 1 

och 2 grundas i att det finns en progression vi ser i arbetet. I nivå 1 handlar det om ett arbete 

nära materialet där kunskapen som uttrycks är tydligt kopplad till den grundläggande 

taluppfattningen. I nivå 2 har eleverna ett tänkande kring sin egen matematik och kan koppla 

samman kunskaper för att lösa en uppgift. Den tredje och sista rubriken kopplas till vår 

slutsats, då förmågor som uttryckts i arbetet synliggörs. I diskussionen kommer några citat 

från resultat att knytas samman med det som diskuteras för att skapa en tydlighet. 

 

Nivå 1 
Det laborativa materialet har använts under hela arbetsgången. Genom att arbeta med 

materialet skapades en förståelse för matematiken (Malmer, 1998). Materialet hade betydelse 

för hur eleverna uttryckte sin kunskap, då de använde materialet på olika sätt. Skillnader har 

identifierats kring hur materialet användes, då en del elever använde materialet för att fysiskt 

visa sina handlingar. Exempel på detta är när Fabian räknade i citat 1. Fabian visade fysiskt 

hur han löste uppgiften genom att räkna plockisarna en och en. Om materialet plockats bort 

hade Fabian inte kunnat visa sin kunskap, då materialet hade en central roll för att uppgiften 

skulle lösas. Det laborativa materialet användes för att plockas med vid uträkning, och det var 

på detta sätt som deras kunskap uttrycktes. Materialet användes därför för att synliggöra 

matematiken för eleverna (Rystedt & Trygg, 2010) och med materialet kunde eleverna sedan 

lösa uppgiften. 

 

Genom att utföra uppgifterna och beskriva vad de gjort uttryckte eleverna kunskap. När 

kunskapen uttrycks i en fysisk handling förstår vi att de tagit till sig kunskapen och kan 

omvandla den till ett handlande. Detta förstår vi eftersom eleverna har tillräcklig kunskap för 

att kunna genomföra uppgiften. I och med att Fabian i citat 1 kunde genomföra uppgiften 

kunde vi se att han hade kunskap om talens stabila ordning, annars hade han inte kunnat 

genomföra den fysiska handlingen.  

 

En kunskap eleverna visar är subitizing, vilket är en medfödd kunskap och ska vara en del av 

elevernas vardagliga agerande enligt Benoit et al. (2004). Vid ett flertal tillfällen visade 

eleverna kunskap kring principerna som Gelman och Gallistel (1978, refererad i Benoit et al., 

2004) beskriver, däribland principen om talens stabila ordning. Genom den kunskap vi sett 

eleverna uttrycka i detta arbetssätt ifrågasätter vi De Bock et al. (2011) som menar att det 

finns en svårighet att kontrollera vad eleverna lärt sig. Vi har observerat olika sätt att uttrycka 

kunskapen på och eleverna har till stor del uttryckt den kunskap som vi hade som syfte med 

lärandesituationerna. Stannar eleverna i det första steget där de arbetar nära materialet för att 

lösa uppgiften, kan vi förstå uttalandet av De Bock et al. (2011), då eleverna inte gör 
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kunskapen till sin egen. Däremot kan vi utifrån det som Gelman och Gallistel (1978, refererad 

i Benoit et al., 2004) beskriver som grundläggande taluppfattning, se att båda elevgrupperna 

uttrycker denna kunskap. Klassen i årskurs F-1 uttryckte kunskapen tydligare då de befinner 

sig på en lägre nivå och därmed närmare den grundläggande kunskapen. Eftersom eleverna i 

årskurs F-1 inte kommit så långt i sin matematikutveckling syftade deras uppgifter till att 

träna den grundläggande matematikutvecklingen, medan eleverna i årskurs 2 fick mer 

avancerade uppgifter eftersom de kommit längre i sin matematikutveckling. 

 

Det laborativa materialet kan underlätta för eleverna, då det kan ge stöd på flera olika nivåer, 

beroende på hur långt man kommit i sin matematikutveckling. Om eleverna stannar i den 

första nivån, där de måste använda materialet för att fysiskt lösa uppgiften, kan detta leda till 

en isolerad kunskap där matematikkunskapen starkt kopplas till övningen (De Bock et al., 

2011). Materialet finns till för att hjälpa eleverna att förstå, men risken finns vid ett laborativt 

arbetssätt att materialet hamnar i fokus och att förståelsen då kopplas till materialet (De Bock 

et al., 2011). 

 

Genom att utföra handlingar med materialet uttryckte eleverna en kunskap i matematik. Om 

eleverna inte haft kunskap för att lösa uppgiften hade de inte kunnat genomföra uppgiften. 

Risken finns, som De Bock et al. (2011) menar, att det laborativa arbetssättet leder till en 

isolerad kunskap. I vårt fall anser vi däremot att eleverna i årskurs F-1 arbetade nära 

materialet eftersom de inte kommit längre i sin matematikutveckling. 

 

Nivå 2  

Elever som inte uttryckte sin kunskap i fysiska handlingar använde ändå materialet för att 

uttrycka en mer abstrakt tanke kring matematik, vilket enligt Malmer (1998) är ett senare 

stadie i matematikutvecklingen. De Bock et al. (2011) hade menat att dessa elever besitter 

matematisk kunskap eftersom deras tänkande inte kräver ett konkret material. Dessa elevers 

tänkande sker före den fysiska handlingen, och därmed används det laborativa materialet 

endast som ett stöd för att uttrycka den mer abstrakta kunskapen som dessa elever innehar. 

Genom att eleverna tog hjälp av materialet uttrycktes en förståelse för matematiken, vilket 

Rystedt & Trygg (2010) menar är en fördel med det laborativa materialet. Med detta i åtanke 

bekräftas det som Rotigel och Bossé (2007) menar är en fördel med det laborativa 

arbetssättet: Även de högpresterande eleverna kan ha användning för detta arbetssätt. I 

analysen framkom det att flera elever visade tecken på att de först löste uppgiften i huvudet 

för att därefter konkretisera uppgiften och göra en lämplig representation av tankegångarna, 

vilket Malmer (1998) menar är en senare del i lärandeprocessen. Om eleverna visar att de kan 

abstrahera matematiken och skapa olika former av representationer anser vi att ett lärande har 

skett och att eleverna tydligt kan uttrycka den kunskap de tagit till sig. Ett exempel på detta är 

citat 10 där Simon gör en representation av ett mattetal för att förklara för Elliott. Kunskapen 

yttrade sig genom att Simon kunde gå tillbaka till en grundläggande nivå och använda 

materialet för att fysiskt genomföra uppgiften med materialet. Genom detta bekräftades det 

egna tänkandet och på så sätt kunde Simon använda sin kunskap för att visa ett sätt att lösa 

uppgiften för någon annan. 

 

Ett mönster kring vad eleverna visar i de specifika aktionerna har också identi-

fierats. Aktionerna hade till syfte att träna en viss kunskap, men eleverna uttryckte även andra 

kunskaper genom att använda dessa för att förenkla och lösa uppgiften. Till skillnad från det 

som diskuterades i föregående rubrik där eleverna uttryckte den grundläggande tal-

uppfattningen, kan vi här se att kunskapen eleverna uttrycker är underbyggt av den grund-

läggande taluppfattningen och att eleverna använder denna kunskap. Ett exempel på detta var 
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kunskapen kring tiokompisarna som användes för att ta reda på hur många plockisar 

kompisen hade i handen. En liknelse vi kan dra till detta är att ett barn måste kunna stå innan 

det kan börja gå. Genom att barnet kan gå, kan vi också bedöma att barnet kan stå. Vi såg att 

eleverna använde tiokompisarna för att lösa uppgiften, som egentligen inte hade till syfte att 

träna tiokompisarna, men eftersom de visade kunskap kring detta kunde vi ändå bedöma att 

eleverna förstod detta. För att en svårare kunskap ska användas, måste först en lättare kunskap 

behärskas. 

 

De flesta eleverna i klassen i årskurs 2 visade att de gjort den grundläggande kunskapen till 

sin egen och vi uppmärksammade att de använde kunskapen hela tiden utan att behöva tänka 

på det. Under en aktion i årskurs två uppmärksammades att eleverna i utdraget från logg-

böckerna använde sig av sannolikhet, vilket inte är en del av den grundläggande tal-

uppfattningen. Däremot kunde vi förstå att eleverna hade kunskap i taluppfattning utifrån 

uppgiften de genomförde. De visade bland annat kunskap kring principen om talens stabila 

ordning, antalsprincipen, och subitizing, genom att snabbt se antalet prickar på tärningarna, 

räkna samman dem och därefter färglägga rutan med rätt svar i. När eleverna gjorde valet att 

hämta en tärning till och motivera detta visade de att de har grundläggande kunskaper för att 

kunna välja och värdera strategier, vilket är en av förmågorna som de nationella styr-

dokumenten (Skolverket, 2011) beskriver. Vi valde att ta med detta exempel då eleverna 

visade kunskap som behövde underbyggas med annan, mer grundläggande, kunskap. 

 

En del elever hade gjort kunskapen till sin egen, vilket innebär att de skapat en djupare 

förståelse för ämnet. Kunskapen kunde användas i den isolerade övningen, men kunskapen 

kunde också överföras till andra övningar och situationer. De elever som kan lyfta blicken 

från materialet för att tänka mer abstrakt, och slutligen skapa en konkret representation med 

materialet, uttrycker kunskap som tyder på att deras förståelse inte är kopplad till den 

isolerade övningen. Under föregående rubrik beskrevs risken med en isolerad kunskap (De 

Bock et al., 2011), men här ser vi tydligt att eleverna kan använda kunskapen i andra 

situationer. 

 

När eleverna börjar skapa ett tänkande kring matematiken kan vi se ett problem då det kan 

vara svårt att veta om de tränar den tänkta kunskapen. I och med att De Bock et al. (2011) är 

kritiska till det laborativa arbetssättet, som tidigare nämnt kan skapa en isolerad kunskap, kan 

vi se kopplingen även till detta. De Bock et al. (2011) menar att matematiken är ett inter-

nationellt språk där matematiken ser likadan ut var man än är. Det går inte att garantera att 

matematiken ser likadan ut i det laborativa arbetssättet eftersom alla elever kopplar uppgiften 

till sin egen tidigare kunskap. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se ett dilemma med att eleverna börjar tänka mer fritt, då detta 

öppnar upp för andra kunskaper än vad som är tänkt, det blir då svårt att kontrollera vad 

eleverna faktiskt lär sig. Samtidigt anser vi att det är bra att eleverna kan välja olika typer av 

representationer, då detta visar på att eleverna har ett tänkande om sin egen matematik. 

 

Förmågor som uttrycks i ett laborativt arbetssätt 

Genom förmågorna uttrycks kunskap, och i analysen har vi att eleverna besitter en grund-

läggande taluppfattning utifrån den definition Gelman och Gallistel (1978, refererad i Benoit 

et al., 2004) beskriver. Av de fem principer Gelman och Gallistel (ibid) beskriver, har vi 

identifierat att båda de principer som utvecklas i en social kontext uttrycktes. Genom att 

arbeta i en social kontext får eleverna möjlighet att uttrycka den kommunikativa förmågan, 

samt den metakognitiva förmågan. Den grundläggande kunskapen uttrycktes på ett naturligt 
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sätt och var självklar för många av eleverna. Vissa elever hade gjort denna kunskap till sin 

egen då de kunde använda sig av den för att skapa strategier för att lösa uppgifter.  

 

Som vi skrev i inledningen har vi inte observerat någon form av bedömning inom detta 

arbetssätt ute på VFU-skolorna, till stor del på grund av att arbetssättet sällan används. Det vi 

identifierat i vår analys är att elevernas kunskap har uttryckts i handlingar och ord, vilket har 

öppnat upp ett sätt bedöma i ett laborativt arbetssätt. För att alla elever ska ha möjlighet att 

bedömas i ett laborativt arbetssätt, måste undervisningen vara till för alla. Med det laborativa 

materialet kopplades flera sinnen in, vilket Malmer (1998) menar är av stor vikt, då alla elever 

lär på olika sätt. Genom att arbeta med laborativt material kunde eleverna både se och känna 

på materialet. Kommunikationen mellan eleverna öppnade även upp för att lyssna på 

varandras lösningar. 

 

Flera andra förmågor, och en djupare förståelse för ämnet har skapats, vilket Malmer (1998) 

anser är en av fördelarna med att arbeta laborativt. Det matematiska språket får däremot inte 

glömmas bort. Eleverna ska kunna samtala om matematiken (Skolverket, 2011). Forskare så 

som Malmer (1998) och De Bock et al. (2011) menar även att det är viktigt att kunna samtala 

med hjälp av matematiska begrepp, eftersom begreppen är en del av det matematiska språket. 

Detta innebär att eleverna på ett naturligt sätt får träna att kommunicera genom det laborativa 

arbetssättet. De får möjlighet att möta olika begrepp för att ta till sig det matematiska språket. 

Visserligen kan även matematikboken leda till att det matematiska språket tränas (De Bock et 

al., 2011). Det är av stor vikt att lära sig detta språk, menar De Bock et al. (2011) då 

matematik ska vara ett internationellt språk. Däremot ser vi att det matematiska språket, och 

begrepp kan tränas även i det laborativa arbetssättet då det bygger till stor del på att prata med 

andra och diskutera fram lösningar. Taluppfattning handlar om att förstå tal och deras 

samband, men de måste även ha kunskap kring de begrepp som är en del av taluppfattningen 

och matematiken. 

 

Sammanfattningsvis har eleverna genom det laborativa arbetssättet fått träna flera av de 

förmågor som de nationella styrdokumenten tar upp (Skolverket, 2011). De förmågor vi ser 

att eleverna får träna i ett laborativt arbetssätt är att välja och värdera strategier, samt att 

kommunicera om matematiken och argumentera för sina val. Detta har vi sett på flera olika 

sätt i analysen. Genom att eleverna uttrycker de kunskaper som beskrevs under rubriken 

”Nivå 2” kan vi se att eleverna använder dessa förmågor. Eleverna ser vad målet är, men 

väljer vägen dit själva och kan då ta in andra kunskaper än de som är syftet med uppgiften, 

genom detta visar de förmågan att välja strategier. Under rubriken ”Nivå 1” kan vi se att 

eleverna utför uppgiften exakt enligt instruktionen, men i ”Nivå 2” kan vi se att eleverna utför 

uppgiften enligt instruktionen, men på sitt eget sätt. De ser målet med uppgiften innan de 

genomför den och kan därmed använda andra kunskaper för att nå dit. Instruktionerna var 

tydliga eftersom Malmer (1998) menar att detta är viktigt för att eleverna ska förstå syftet med 

uppgiften. Däremot kan vi se att eleverna gjorde tolkningar av instruktionerna vilket ledde till 

att de kunde träna olika förmågor. Därför anser vi att det är viktigt att utforma instruktionerna 

tydligt, men samtidigt uppmuntra och ge eleverna utrymme för tolkning. Detta är någonting 

som vi inte sett i de matematikböcker vi mött och ställer oss därför kritiska till om eleverna 

kan få möjlighet att göra egna tolkningar och träna förmågor i ett arbete med matematikbok. I 

analysen vi genomfört har vi sett att det laborativa arbetet kan hjälpa eleverna att göra 

tolkningar av instruktionerna och få möjlighet att välja strategi, och på så sätt träna olika 

förmågor. 
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En annan förmåga som vi tydligt sett att eleverna tränar både i det som beskrivs i rubriken 

”Nivå 1” och i ”Nivå 2” är förmågan att prata om matematiken. I de flesta genomförda 

aktioner och i insamlat material, både vid videofilmer, loggböcker och transkriberingar, kan vi 

se att eleverna tränar förmågan att kommunicera. I det laborativa arbetssättet, både i par och 

större grupper, tvingas eleverna att kommunicera inom matematikens ramar, utifrån den nivå 

man befinner sig på. Vi kan se en progression kring hur eleverna samtalar om matematiken, 

däremot ser vi att alla försöker. Genom att förklara för någon annan och redogöra vad man 

gjort, tränar eleverna förmågan som Skolverket (2011) beskriver kring att kunna föra 

resonemang och argumentera för sina val. När eleverna kan förklara hur de tänkt genom 

samtal med andra, kan detta leda till en djupare förståelse för det matematiska språket som 

Malmer (1998) beskriver. Till skillnad från i matematikboken, där fokus ofta hamnar på att få 

rätt svar, flyttas fokus i ett laborativt arbetssätt till att utföra en handling och genom detta 

träna förmågorna att förklara, hjälpa varandra och samtala om matematiken. 

 

Analysarbetet bygger på att eleverna uttrycker kunskap i olika handlingar. Genom att 

analysera det laborativa arbetssättet som genomförts kan vi konstatera att elever kan uttrycka 

mycket kunskap i detta arbetssätt, men att det är lärarens uppgift att observera elevernas 

handlingar. Lärarens roll i det laborativa arbetssättet skiljer sig från det traditionella 

arbetssättet med matematikböcker. Istället för att se vad eleverna skrivit och ge ”rätt” eller 

”fel”, måste läraren i ett laborativt arbetssätt se genomförandet och lyssna på vad eleverna 

säger. Kunskapen uttrycks i arbetet med matematiken och materialet, och om läraren inte är 

aktiv under en laborativ matematiklektion kan det leda till att det blir svårt att veta vad 

eleverna lärt sig, vilket De Bock et al. (2011) beskriver som en nackdel med arbetssättet. 

Eleverna utför inte en skriftlig representation, vilket resulterar i att läraren inte har någon form 

av dokumentation att se tillbaka på. 

 

Sammanfattningsvis har analysen uppvisat förmågor ur de nationella styrdokumenten (Skol-

verket, 2011), så som att använda begrepp, kommunicera och argumentera, samt att välja och 

värdera strategier. Det laborativa arbetssättet har öppnat upp för att eleverna ska kunna 

uttrycka dessa förmågor, vilket inte har varit möjligt i samma utsträckning i ett traditionellt 

arbetssätt, då matematikboken ofta inte öppnar upp för samtal och tolkningar. 

 

Konklusion och implikation 
Slutsatsen vi drar av denna studie är att: Ett laborativt arbetssätt synliggör andra förmågor än 

traditionella arbetssätt. 

 

Ett laborativt arbetssätt kan stödja eleverna att uttrycka sina kunskaper, och därmed skapa 

tillfälle för bedömning. Det laborativa materialet skapar på olika sätt möjligheter för eleverna 

att uttrycka sina matematiska kunskaper. Materialet har haft en betydande roll i hur eleverna 

uttrycker kunskap. Den kommunikativa förmågan har kommit fram på ett annat sätt än vad 

som sker i ett traditionellt arbetssätt med exempelvis matematikbok. Eleverna får möjlighet att 

formulera tankar och samtala på ett naturligt sätt. Materialet inbjuder till olika sorters 

representationer av kunskap. Med hjälp materialet kan elever inte bara välja en egen strategi 

för att lösa en uppgift, utan även värdera andras strategier.  

 

Dilemmat vi ser med detta arbetssätt är att tester så som nationella proven fortfarande sker till 

störst del i form av ett skriftligt prov. Elever som är duktiga på att uttrycka sin kunskap i ett 

laborativt arbetssätt riskerar att inte klara sig i de skriftliga delarna. Vi anser därför, med 

tidigare forskning som grund, att en balans mellan olika arbetssätt är nödvändigt för att uppnå 

alla läroplanens mål.  
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Vi ställer oss även kritiska till hur man kan bedöma det laborativa arbetssättet utan att 

videofilma. Mycket synliggjordes för oss enbart genom observationer, men många viktiga 

delar synliggjordes i videofilmerna. Hur detta arbetssätt ska fungera i praktiken är därför 

viktigt för oss att diskutera och vi anser att när eleverna vant sig vid arbetssättet och vet vad 

de ska göra, kan man även som ensam lärare i klassrummet videofilma eller spela in ljud för 

att få ett slags bedömningsmaterial att se tillbaka på. Arbetssättet är genomförbart även utan 

videofilmning, men det kräver ett starkt engagemang från läraren och att denne vet vad hen 

ska lyssna och titta efter. Valet att videofilma kommer även resultera i att materialet behöver 

transkriberas, vilket är tidskrävande (Bjørndal, 2005). Därför tror vi inte att det är praktiskt 

genomförbart för lärare att transkribera allt för mycket material.  

 

Som lärare i ett laborativt arbetssätt kommer man behöva lära sig att se kunskapen i elevernas 

genomförande och lyssna på vad de säger. Det finns inga skriftliga representationer att se 

tillbaka på och därför måste man lyssna och titta på det som sker i klassrummet. 

 

Egna lärdomar 
Vi har valt att skriva egna lärdomar tillsammans, då vi vid diskussion insåg att vi har väldigt 

lika tankar kring vad vi tar med oss från detta arbete. Det främsta vi lärt oss är att under-

visningen måste vara varierad för att vi ska få med oss så många elever som möjligt, en del av 

läroplanens mål är dessutom svårare att uppfylla om eleverna inte ges möjlighet till samarbete 

och diskussion. Vår studie fokuserar på matematik, men vi anser att ett laborativt arbetssätt är 

viktigt i alla skolans ämnen. Vi känner att vi utvecklats mycket i planering av undervisning då 

aktionsforskningsansatsen finns i åtanke hela tiden. Genom att hela tiden ha utveckling i 

tankarna vågar vi testa nya arbetsmetoder för att utveckla verksamheten. Vi har även blivit 

mer uppmärksamma på att hitta utvecklingsområden och vågar ta tag i det. 

 

Skolan ska vila på vetenskaplig grund, vilket är lätt att glömma bort. Vi känner däremot att vi 

nu har teoretiska bakgrunder till det vi gör. Genom detta kan vi motivera för andra varför vi 

väljer att arbeta som vi gör, och på så sätt är det lättare att få med sig kollegor och föräldrar. 

 

Det är viktigt att alltid söka nya förbättringsområden och aldrig nöja sig med tillvaron, det 

finns allting någonting som kan utvecklas och bli lite bättre. Både verksamheten i sig och vårt 

agerande som lärare. En svårighet vi upptäckt i detta arbete är att ha två roller i klassrummet, 

detta kan skapa förvirring, både hos oss och hos eleverna, men vi kan se fördelen med att 

arbeta med aktionsforskning i en egen klass. Nu har vi gått in i en annan klass och var 

tvungna att anpassa oss efter deras planering, vilket vi inte behöver tänka på i samma 

utsträckning när vi börjar arbeta med en egen klass. 

 

Valet av dokumentationssätt, där vi videofilmade till stor del, har lärt oss mycket. Vi kan se 

fördelar med att videofilma då det ger möjligheter för oss att se situationer mer än en gång. 

Däremot kan det vara tidskrävande, vilket vi ser som en nackdel. I denna studie har video-

filmningen använts i syfte att forska, men vi kan se flera användningsområden för video-

filmning då det kan fungera i bedömningssituationer även för att synliggöra för eleverna 

själva vad som händer i klassrummet, och även för att få se sig själva. 

 

Sammanfattningsvis är vi glada att vi fått möjligheten att genomföra detta arbete då det har 

utvecklat oss som lärare och personer. Många nya idéer har växt fram, både kring innehåll och 

olika arbetsmetoder. Vi kommer själva ta med oss tankarna kring det laborativa arbetssättet, 

men inte glömma bort att en varierad undervisning är det som fungerar bäst i längden.
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Bilaga 1: Pedagogisk planering 
 

Pedagogisk planering 

Ämne: Matematik 

Årskurs: F-2 

 

Syfte: 

* Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang. (Ma) 

* Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 

grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. (Ma) 

 

Centralt innehåll: 

* Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för 

att ange antal och ordning. (Ma) 

 

Konkretisering av målen: 

Du kommer få möjlighet att utveckla din kommunikativa förmåga genom att delta i 

diskussioner, och arbeta i grupper. Du kommer även få möjlighet att redogöra för och 

motivera vad du kommer fram till. Du kommer även kunna utveckla begreppsförmågan 

genom att arbeta med olika matematiska begrepp och deras innebörd. 

 

Arbetssätt: 

Förslag på olika aktiviteter som kan genomföras vid korta lektionstillfällen varje dag. 

1. Par – ta upp ett antal den andra skall säga hur många där är. Max 10 

2. Grupp – bygga tallinje 1-10, 1-20 (inte med alla siffror) 

3. Grupp – räkna klassen – framlänges, baklänges, någon blir sjuk hur många då? Får en ny i 

klassen? 

4. Par – alla eleverna får plockisar, lägger ett visst antal i ena handen annat antal i andra 

kompisen skall säga hur många där är i varje hand och vilken hand det finns flest i. 

5. Helgrupp – jag säger en siffra eleverna skall hålla upp så många fingrar, (0-10). 2&2 

hjälpas åt att hålla upp rätta antal fingrar i talområdet 11-20. 

6. Par – en kompis säger ex, 21 och den andra skall räkna 10 tal uppåt. 

7. Smågrupp -bygga ihop sönderklippt tallinje. 

8. Par – slå en tärningsäg antalet prickar. 

9. Helgrupp – muntligt tal, exempel 5 ta bort 2 lägg till 4 hur många har du. Eleverna får 

plockisar och penna och papper.   

10. Helgrupp – Ringen ett visst antal skall gå in i ringen. 

11. Helgrupp: Alla elever får vars en siffra och ska sedan ställa sig i nummerordning. 

12. Känn efter. En kompis lägger ett antal föremål i din hand medan du blundar. Sedan får du 

känna efter hur många föremål som ligger i handen. Utmaning: Vilken hand har flest? 13. 

Vilket är högst? Ett antal föremål i handen. Gå runt i klassrummet. När jag säger stopp 

stannar du vid närmaste kompis och jämför vem som har högst. Utmaning: Lite i varje hand. 

Addition. Avslut: De som har högst går och sätter sig. Osv. 

14. Positionssystemet Bilda ett så högt/lågt tal som möjligt. En i varje grupp räcker upp 



 

 
 

handen. Ni ska vara hundratal. Bilda ett så högt tal som möjligt. Bilda ett tal. Hur mycket är 

siffran X i detta talet värd? Avslut: Alla hundratal får sätta sig/gå på rast. 

15. Dela lika! Får ett antal föremål, ska dela det så många gånger det går.  

16. ”Under hökens vingar” Får vars en siffra. Om deras siffra, eller ett mattetal där siffran 

finns med, kan bildas, ropas upp är de säkra att gå över. Annars måste de springa. 

17. 20-ruta. Slå med en 20-tärning eller använd kort med siffrorna 1-20. Dra ett kort/Slå 

tärningen och placera siffran på rätt ställe. Fortsätt tills rutan är ifylld. Utmaning: Slå med en 

vanlig tärning och hoppa fram så många steg som tärningen visar. Vem kommer först till 20?  

18. Var snabb! Ta det antal föremål som jag ropar ut så snabbt som möjligt. 

19. 18-ruta. Vi ska dela upp oss i tre grupper med lika många barn i varje. Hur många blir vi i 

varje grupp då? Vi ska nu göra oss till en 18-ruta. Var och en av er är en ruta. Hur kan ni då 

ställa er för att bilda en 18-ruta? Om jag ska hoppa fem steg framåt från XXX var hamnar jag 

då? 

20. 100-ruta. Hur många….finns det i klassrummet? Fyll i en 100-ruta.  

21. Lägg till/Ta bort Börja på ett tal, lägg till/ta bort ett antal gånger. Vilket tal får du i slutet.  

22. Hur många var där? Kompisen visar ett antal föremål snabbt, och sedan ska du uppskatta 

hur många där var. 

23. Ringen Ett antal elever ska gå in i mitten, spelar ingen roll vilka. 

24. Fem myror är fler än fyra elefanter. Alla får vars en bild med ett antal av ett djur på. Dessa 

ska sedan rangordnas utifrån antalet djur på bilden.  

25. Tärningsspel Bågen eller strecket. 

 

Bedömning/Utvärdering: 

Mål: > > 

Eleven har grundläggande 

kunskaper om matematiska 

begrepp och visar det genom 

att använda dem i vanligt 

förekommande sammanhang 

på ett i huvudsak fungerande 

sätt. 

Du försöker använda de 

matematiska begreppen. 

Du använder de matematiska 

begreppen på ett korrekt sätt. 

Eleven kan beskriva och 

samtala om tillvägagångssätt 

på ett i huvudsak fungerande 

sätt och använder då konkret 

material, bilder, symboler 

och andra matematiska 

uttrycksformer med viss 

anpassning till 

sammanhanget.  

Du deltar på lektionerna och 

följer de instruktioner som 

ges. Du använder materialet 

för att lösa uppgiften. 

Du deltar aktivt på 

lektionerna och följer de 

instruktioner som ges. Du 

kommer med egna förslag på 

hur man kan lösa uppgiften. 

Du använder materialet för 

att lösa uppgiften och 

generaliserar kunskapen. 

 

 

Utvärdering kommer ske vid det sista lektionstillfället. Då får eleverna skriva two stars and a 

wish. Två saker som de tyckte var bra med matematiklektionerna, och en sak som de tycker 

att vi skulle gjort annorlunda. Elevernas utvärdering, våra egna och handledarnas 

utvärderingar, samt videofilmerna, utgör den slutliga utvärderingen om hur arbetet har gått. 

 



 

 
 

Bilaga 2: Analystabell 
 

Datamaterial  Nyckelord Kategori 
Tina och Alvina 
Tina plockar upp fyra knappar en och en. 

Alvina tittar bort. Alvina får titta. 

Alvina: ”Fyra”  

Tina lägger ner knapparna och tittar bort. 

Alvina räknar en och en till sex knappar och 

plockar sedan upp dem och lägger dem 

utspridda i handen. Tina tittar. Tina vänder 

blicken ner mot knapparna som ligger kvar 

på golvet och svarar sedan ”sex”. Alvina 

nickar med huvudet samtidigt som han rör 

munnen. Alvina lägger ner knapparna. 

Lärare: ”Hur tänkte du, Tina?” 

Tina tittar upp ner i golvet och sedan upp i 

taket och mumlar någonting. 

Alvina svarar istället: ”Några…bara för att 

ja hade så många som de ska va när de e 

sex kvar.”  

Tina och Alvina tittar på varandra och ler.  

Alvina: ”En gång lura jag han..asså så att 

de va…hon sa åtta osså va de sju.” 

Tina väljer antal knappar medan Alvina 

pratar. Alvina tittar på Tinas hand och säger 

”fyra”. 

 

Visar fysiskt hur hon 

tänker. 

 

Tiokompisarna. 

 

Försöker förklara hur hon 

tänker. 

Fysiska handlingar med 

laborativt material 

 
Använder eller utvecklar 

strategier med hjälp av 

laborativt material 
 

Eleverna vägleder 

varandra med hjälp av 

materialet - Förklara 

tankegångar 

 

Fabian och Algot 

Algot: ”Ja räknar lite…” Algot tittar i tre 

sekunder på knapparna i Fabians hand. 

Fabian tittar på Algot ansikte och ler.  

Algot: ”Fem..” 

Fabian tittar i sin hand och rör munnen, och 

säger sedan ”sex”.  

 

Räknar plockisar. Fysiska handlingar med 

laborativt material 

Noel och Elias 

Noel tar upp knappar från bordet med höger 

hand och lägger dem en och en i vänster 

hand.  

 

Räknar plockisar. Fysiska handlingar med 

laborativt material 

Noel och Elias 

Elias lägger upp fyra knappar i handen en 

och en och sträcker sedan armen mot Noel. 

Noel tittar snabbt i Elias hand. 

Noel: ”fyra” och vänder handflatorna uppåt 

och rycker på axlarna. Noel tittar mot 

kameran och knäpper ihop händerna. 

Noel: ”de e lätt” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räknar plockisar. 

 

Fysisk handling för att visa 

att någonting är lätt. 

Fysiska handlingar med 

laborativt material 



 

 
 

Datamaterial  Nyckelord Kategori 
Noel och Elias 

Elias lägger knapparna en och en i en hög 

på bordet och lägger sedan handen över tre 

knappar som inte ska räknas. Noel tittar på 

knapparna på bordet. Elias lyfter på sin hand 

så att även de tre andra knapparna syns. 

Noel tittar rakt fram och sedan tillbaka på 

knapparna igen.  

Noel: ”Men ja behöver inte titta” 

Elias fingrar på de tre knapparna. Noel tittar 

in i kameran och ler. 

Noel: ”sju” 

Elias föser knapparna över bordet till Noel. 

Noel: ”se om man har tre också…också har 

man knappar asså ja..då e de sju….de e 

lätt.” 
 

Räknar plockisar. 

 

Försöker förklara hur han 

tänker. 

Fysiska handlingar med 

laborativt material 

 

Eleverna vägleder 

varandra med hjälp av 

materialet - Förklara 

tankegångar 

 

Elliott (E) och Simon (S) 

Elliott – Näää 

Elliott har fem plockisar framför sig i två 

högar. Två plockisar i ena högen och tre i 

den andra. Elliott hänger på bordet och tittar 

på Simon. Simon slår med fingrarna i 

bordet. 

Simon – Men tre plus två blir fem. 

S håller upp sina händer, tre fingrar på 

högerhanden och två på vänsterhanden. 

S – Räkna mina fingrar. 

E tittar på S fingrar och räknar dem genom 

att peka på S fingrar samtidigt som E räknar 

E – En två tre fyra fem…nä 

E skakar på huvudet. S lutar sig fram och 

pekar på knapparna som ligger framför E. 

S – Men kolla en två tre fyra fem! 

E tittar på knapparna och tittar sedan upp. 

E – Ja de e fem. 

 

Strategi för att räkna. 

 

Hjälper genom att visa hur 

han tänker. 

Använder eller utvecklar 

strategier med hjälp av 

laborativt material 
 

Eleverna vägleder 

varandra med hjälp av 

materialet - Hjälpa någon 

annan 

Elliott (E) och Simon (S) 

Han lägger fem knappar en gång till, men 

med lite mellanrum mellan knapp 2 och 3. E 

tittar på knapparna och tittar upp på S. 

E – Fem. 

 

Strategi för att räkna. Använder eller utvecklar 

strategier med hjälp av 

laborativt material 
 

Elliott (E) och Simon (S) 

E tar knapparna och lägger dem samlat på 

bordet. 

S – De e fem. 

E – Jag visste inte.. 

E skruvar sig på stolen. 

S – Kolla här. 

S delar knapparna i två högar. Två knappar i 

ena högen och tre i den andra. 

S – En två tre fyra fem. 

 

 

 

 

 

Strategi för att räkna. Använder eller utvecklar 

strategier med hjälp av 

laborativt material 
 



 

 
 

Datamaterial  Nyckelord Kategori 
Elliott (E) och Simon (S) 

E tar knapparna och lägger upp fyra knappar 

på bordet en och en. 

E – Nu. 

S – Fyra. 

E Räknar knapparna med fingret en och en. 

E – Ja. 

 

Räknar plockisar. 

 
Fysiska handlingar med 

laborativt material 

Neo (N) och Theo (T) 

N har plockat upp en lapp som inte kan 

läggas ännu. N är tyst. T lägger en av sina 

lappar, han tittar ner på bordet. 

T – Tretton. 

T tittar på lappen i handen. 

T – Fjorton femton. 

T lägger ner sin lapp efter tretton. 

Direkt efter att T lagt sin lapp lägger N ner 

sin lapp. 

N – Sexton. 

 

Visar sin kunskap genom 

att vänta tills lappen kan 

läggas. 

Fysiska handlingar med 

laborativt material 

Lärare (L), Dion (D1), Daniel (D2), 

Alvina (A), Pernilla (P). 
L ber två elever gå in i ringen. D1 och D2 

går in. A håller upp två fingrar och stoppar 

P från att också gå in i ringen. Tillsammans 

räknar klassen att där är två i ringen och 

sedan går D1 och D2 ut igen. 

 

Visar att det är tillräckligt i 

ringen. 
Eleverna vägleder 

varandra med hjälp av 

materialet – Leder i fysiska 

handlingar 

Lärare (L), Alvina (A), Pernilla (P), 

Fabian (F), Noel (N). 

L ber 16 elever gå in i ringen (de är 16 i 

klassen totalt denna dag). 14 går in i ringen.  

P pekar på de två som står kvar utanför 

ringen. 

P – De har inte gått in. 

F går ut igen. 

T börjar räkna. 

A tittar på de tre som står utanför ringen. 

N – Vi måste ha in fler. 

A – Alltså vi måste ha in er…om vi ska bli 

sexton. 

P – Vi behöver er. 

P gestikulerar med handen mot de tre som 

står utanför ringen. 

 

Försöker förklara att fler 

behövs. Gör även en fysisk 

handling (gestikulerar med 

handen) för att visa detta. 

Eleverna vägleder 

varandra med hjälp av 

materialet – Leder i fysiska 

handlingar/Förklara 

tankegångar 

 

Pernilla (P), Elias (E). 
P går ut ur ringen och leder in de andra tre. 

E – Nu är vi sexton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk handling för att visa 

någon annan att den 

behövs. 

Eleverna vägleder 

varandra med hjälp av 

materialet – Leder i fysiska 

handlingar 



 

 
 

Datamaterial  Nyckelord Kategori 
Lärare (L), Theo (T), Henrik (H). 
Sedan tar läraren över och tillsammans 

räknas eleverna genom att de en och en får 

räcka upp handen när de blivit räknade. De 

kommer fram till sexton. 

L – Då har jag en fråga till er. Hur många är 

vi i klassen idag? 

H – Sexton. 

L – Varför det? 

H mumlar något. 

L – För att några är borta ja. 

T – För att ehm du sa att sexton skulle gå in 

och det finns inga ute kvar eh ehm ja eh då 

borde de vara sexton i klassen. 

 

Försöker förklara hur de 

tänker. 
Eleverna vägleder 

varandra med hjälp av 

materialet - Förklara 

tankegångar 

 

Fabian (F) 

Fabian lägger ner plockisarna på golvet och 

plockar sedan upp plockisar en efter en i 

handen. Munnen är stilla. 

 

Räknar plockisar. 

 
Fysiska handlingar med 

laborativt material 

Tim (T) och Christoffer (C) 

T plockar upp sju plockisar i handen och 

låter de andra tre ligga kvar öppet på bordet. 

T – Du kan titta. 

C tittar på de tre som ligger på bordet. T 

täcker över de tre med handen. C sneglar 

upp till vänster och utan att titta i T's hand 

svarar han. 

C – Sju. 

T blir tyst och släpper sedan plockisarna. 

 

Använder en strategi för att 

snabbt räkna ut hur många 

där är i handen. 

Använder eller utvecklar 

strategier med hjälp av 

laborativt material 

 

Samuel (S) och Rosa (R) 

S drar ett kort där det står 8 och räknar upp 

från ett i 20-rutan. R drar ett kort där det står 

15 och skriver det på 16's plats i 20-rutan. S 

drar 10 och räknar upp från 8. R får 16. 

R – Oj då ska det stå där. 

R pekar på rutan efter där hon skrivit 15. R 

räknar vidare i 20-rutan. 

R – Oj 

R rycker bakåt och tittar på S. 

S pekar med sin penna och räknar 16-17-18 

på rutorna mellan 15 och 20. Sedan pekar 

han på rutan innan där femton står. 

S – Då ska femton stå där. 

R – Där ska femton sitta ja. 

... 

R suddar ut 15 och skriver 16, och sedan 

skriver hon 15 i rätt ruta. 

 

Hjälper någon annan 

genom att peka. 
Eleverna vägleder 

varandra med hjälp av 

materialet - Hjälpa någon 

annan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3: Information- och samtyckesbrev till föräldrarna 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär 

att studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. 

Våren 2015 kommer en student som går sin sista termin på lärarutbildningen att 

genomföra sin sista praktikperiod i klassen. Studenten kommer att hålla i större delen av 

undervisningen, men också tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i 

syfte att identifiera ett utvecklings-område. Dokumentationen kan ske genom inspelade 

samtal, bilder, video med mera. Det insamlade materialet kommer att hanteras etiskt 

korrekt enligt vedertagna principer vilket till exempel innebär att elever och lärare 

avidentifieras och att dokumentationen endast användas för utveckling och utbildning. Vi 

vill avslutningsvis betona att förbättringsarbetet genomförs i syfte att gagna alla barns 

utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna 

planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt godkännande.  

Vänliga hälsningar 

Anki Wennergren (Utbildningsledare)  

Mail: Anki.Wennergren@hh.se tel. 070-222 1997 

 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 
 

 

 

Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................ 

 

 

Datum   

 

................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning 

 

 
 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Erika Svensson, 23 år
Grundlärarprogrammet F-3
Högskolan i Halmstad

Josefine Linderoth, 23 år
Grundlärarprogrammet F-3
Högskolan i Halmstad


