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Abstrakt 
Målet med arbetet är att få förståelse för hur elever och lärare resonerar om och arbetar 
med problemlösning inom addition och subtraktion med hjälp av laborativa material. 
Undersökningen genomfördes i två stycken klasser i årskurs 3 med 43 elever och 3 
lärare. Genom intervju och observation klargörs aspekter kring inom problemlösning 
inom ovan nämnda matematiska område. Resultaten i studien har analyserats utifrån 
begrepp inom variationsteorin. Utifrån insamlad empiri har vi kunnat dra slutsatsen att 
förkunskaper, varierad undervisning, reflektion samt kommunikation mellan lärare och 
elever är viktigt att vidta inom matematikundervisningen för ett utvecklat lärande.  
 

Nyckelord 
Matematik, problemlösning, addition, subtraktion, laborativt material, 
resonemangsförmåga, variationsteorin, positionssystemet, beräkningsstrategier 
 

Tack 
Tack till lärare och elever på de två skolorna för att ni engagerat er och ställt upp i vår 
undersökning. Tack till vår examinator för de tillfällen vi behövt stöd under arbetets 
gång.  
 

Populärvetenskaplig sammanfattning  
Arbetet är en studie som syftar till att ta reda på hur elever och lärare resonerar kring 
laborativt material vid arbete med problemlösning inom addition och subtraktion. 
Genom intervju och observation har vi kunnat klargöra vilka aspekter av 
problemlösning inom addition och subtraktion som lärarna lyfter för eleverna. Ett annat 
fokus i undersökningen ligger vid att ta reda på hur eleverna berör aspekterna i arbetet 
med problemlösningsuppgifter. 
 
Problemlösning med addition och subtraktion med stöd av laborativt material utvecklar 
elevernas matematiska förmågor. Det är viktigt att läraren reflekterar över på vilka sätt 
materialen i fråga kan stödja eleverna inom matematiken istället för att det enbart 
används som ett roligt inslag i undervisningen. Får eleverna möjligheten att dels arbeta 
med problemlösning inom addition och subtraktion och dels med laborativa material i 
tidig skolålder kan deras matematiska kunskaper fördjupas. Undersökningen har kunnat 
genomföras genom fyra besök på två skolor i årskurs tre. Lärarna har vid första tillfället 
hållit en genomgång inom problemlösning med addition och subtraktion med stöd av 
laborativt material. Vid det andra tillfället har eleverna i små grupper fått arbeta med 
olika öppna problemuppgifter där de haft laborativa material till hjälp - kulramen, 
centikuber och hundrarutan. 
 
Resultatet av undersökningen har visat att problemlösning inom addition och 
subtraktion med hjälp av laborativt material gynnar elevers matematiska utveckling. 
Positionssystemet, beräkningsstrategier, ordningen vid subtraktion samt sambandet 
mellan addition och subtraktion är aspekter som kunnat synliggöras utifrån lärarnas 
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genomgångar och elevernas utförande av problemuppgifter. Slutsatser av 
undersökningen är att läraren ska kunna ha en öppen kommunikation med eleverna för 
att upptäcka elevernas kritiska aspekter och kunna möta dem på varje individs nivå. Det 
är viktigt att läraren reflekterar över elevers användande av laborativt material samt har 
ett utbud av flera material för att nå alla elever. Utifrån undersökningen väcks nya 
intressanta tankar och funderingar kring problemlösning och laborativt material vilket 
tas upp under fortsatt forskning.  
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1 Inledning 
Vårt självständiga arbete är en empirisk studie som fokuserar på användandet av 
laborativt material inom problemlösning med addition och subtraktion. Studien utgår 
både från lärarperspektiv och elevperspektiv. Observationer och intervjuer har 
genomförts på två skolor i södra Sverige. De klasser som medverkat i studien är två 
klasser i årskurs 3.   
 
Problemlösningsuppgifter med stöd av laborativt material är någonting som ofta 
används av lärare. Vi har dock gjort upptäckten att laborativt material på flera skolor 
ofta används av olika orsaker beroende på hur läraren ser på problemlösning och 
materialet. En del lärare använder problemlösning och laborativt material som 
rutinmässiga extrauppgifter eller som ett belöningssystem istället för ett pedagogiskt 
verktyg i matematikundervisningen. Thompson (1985) har iakttagit att problemlösning 
förr användes som ett moment vid sidan av den ordinarie matematikundervisningen. 
Problemlösning sågs som ett roligt inslag i undervisningen och fanns ofta bara 
tillgängligt för de snabbräknade eleverna. Enligt Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz 
(2000) har det skett en förskjutning på synen av problemlösning från att det förr främst 
handlade om att lära sig för problemlösning till att sedan lära sig om problemlösning. I 
dagens moderna samhälle ligger fokus istället på att lära sig genom problemlösning. 
Thompson (1985) skriver att en orsak till att problemlösning hamnar vid sidan av den 
ordinarie matematikundervisningen kan vara på grund av att läraren saknar kompetens 
att lägga upp ett arbetsområde inom problemlösning. Läraren reflekterar inte över vad 
eleverna faktiskt kan lära sig inom matematiken genom problemlösning och speciellt 
inte om läraren saknar goda erfarenheter av det. 
 
Vi har iakttagit att en del lärare inte lägger tillräckligt mycket tid på att reflektera över 
hur utvecklande problemlösning med addition och subtraktion med hjälp av laborativt 
material skulle kunna vara för eleverna samt vilka möjligheter som finns med 
materialen. Moyer (2001) skriver att en vanlig attityd bland lärare är att laborativt 
material enbart ses som någonting kul i undervisningen medan den vanliga 
matematikundervisningen går inom facket för regler, procedurer, algoritmer med mera. 
Laborativt material används som en belöning och som ett roligt avbrott vilket 
nödvändigtvis inte gynnar elevernas matematiklärande. Elever som endast ser laborativt 
material som ett nöje begränsas i att upptäcka det matematiska innehållet och olika 
strategier med hjälp av materialen. Enligt Szendrei (1996) kan lärare och elever tolka 
användningen av ett pedagogiskt material på ett sätt, medan tillverkaren av materialet i 
fråga har en annan idé om hur materialet ska användas. 
 
Ett arbete med laborativt material inom problemlösning med addition och subtraktion 
kan vara en bra utgångspunkt för alla elever. Det kan hjälpa eleverna att utveckla 
förståelse för olika strategier inom matematiken samt utveckla olika förmågor inom 
problemlösning, speciellt inom addition och subtraktion. Skolverket (2016) skriver att 
läraren bör organisera och genomföra undervisningen så att eleverna har möjlighet att 
utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda alla förmågor. 
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Genom arbetet med problemlösning med addition och subtraktion samt laborativt 
material kan eleverna utveckla begreppsförmåga, resonemangsförmåga, 
kommunikationsförmåga samt problemlösningsförmåga. Pettersson och Widstedt 
(2013) skriver att problemlösningsuppgifter, enskilt eller i grupp, ger eleverna möjlighet 
att träna på alla förmågorna. 
 
Utifrån tidigare forskningsresultat och våra iakttagelser kommer vår studie att inrikta sig 
på användningen av öppna problemlösningsuppgifter inom addition och subtraktion 
tillsammans med tre olika konkreta material – kulramen, hundrarutan och centikuber.  
 

2 Syfte 
Utifrån våra erfarenheter från praktiken ute i grundskolorna samt vårt intresse för 
laborativt material har vi utformat ett syfte. Syftet med examensarbetet är att redogöra 
för vilka aspekter inom addition och subtraktion vid arbete med problemlösning som 
läraren lyfter fram för eleverna med hjälp av laborativt material. Vi kommer undersöka 
vilka aspekter som berörs när eleverna i årskurs 3 arbetar med laborativt material inom 
ovan nämnda matematiska område. Vi vill även klargöra hur lärare och elever resonerar 
vid val av laborativt material med fokus på addition och subtraktion inom ovan nämnda 
område. 
 
2.1 Frågeställningar 
I denna del redovisas de frågor som vi vill finna svar på genom studien.  
 

• Vilka aspekter av addition och subtraktion vid arbete med problemlösning lyfter 
läraren fram med hjälp av laborativt material? 

 
• Vilka aspekter berörs då eleverna arbetar med det laborativa materialet inom 

problemlösning med addition och subtraktion?  
 

• Hur resonerar lärare och elever vid val av laborativt material i arbete med 
problemlösning med addition och subtraktion? 
 

3 Litteraturbakgrund 
Detta kapitel belyser tidigare forskning inom problemlösning, addition och subtraktion, 
laborativa material samt elevers resonemang. Det är något som ska ge stöd för hela 
undersökningen och kommer att behandlas i diskussionsdelen.   
 
3.1 Problemlösning 
Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) skriver att problemlösning är det som 
genomförs då någon vill hitta en lösning på ett problem och där det till en början fattas 
en given strategi för att komma fram till lösningen. Vidare menar författarna att det i 
dagens samhälle ses som något eftersträvansvärt att kunna lösa och hantera problem 
eftersom det leder till reflektion och motivation till sökande efter ny kunskap. Enligt 
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Allwood (1991) utvecklar elever tankar, idéer, lär sig planera, upptäcka samband samt 
utveckla analysförmåga när de arbetar med problem. Problemlösning innebär mycket 
mer än bara komma ihåg enkel fakta och använda inlärda strategier, det är nämligen en 
process som pågår när elever resonerar med varandra om ett problems lösning.  
 
Enligt Lester (1983) innebär problemlösning att en individ eller grupp möter ett 
problem som de måste finna en lösning på. Han menar också på att det vid 
problemlösning inte finns någon rätt väg att ta för att lösa problemet. För att de ska 
kunna lösa problemet krävs det ansträngning av den eller de berörda. Taflin (2007) 
påpekar att problemlösning är något som elever ständigt sysslar med i skolan och 
utanför skolans verksamhet. När eleverna får lösa problemet tillsammans, vilket kopplas 
till ett sociokulturellt perspektiv. 
 
Taflin (2007) delar upp problemuppgifter i problem, textuppgifter och rutinuppgifter. 
Författaren klargör att en uppgift först blir ett problem då det krävs särskild 
ansträngning för att hantera problemet och komma med en lösning. En uppgift som är 
ett problem för en elev, kan ses som en rutinuppgift för en annan elev. En rutinuppgift 
är ingen ny upplevelse för eleven och innehåller inte heller någon svårighet därför kan 
en sådan uppgift inte kallas för problem. En uppgift som eleven är bekant med och inte 
behöver använda nya strategier blir inte ett problem. Istället är det endast 
färdighetsträning för att göra eleven bättre och snabbare i det den redan kan. I en 
textuppgift är det ofta inte det matematiska innehållet som blir en svårighet, utan istället 
förstår inte eleven det textade språket. Med andra ord krävs det att problemlösningen är 
anpassad utifrån varje elevs utvecklingsnivå inom matematik. Eleven måste även ha 
tillgodosett sig kunskapen att kunna lösa uppgiften, det vill säga vilka strategier som är 
till fördel att använda. Taflin (2007) skriver även om rika matematiska problem vilket 
innebär en uppgift vilken går att lösa på flera olika sätt och uppgifterna består ofta av 
olika svårighetsgrad.  
 
Enligt Lester (1987) måste problemlösningsuppgifter ha ett bra innehåll och lämplig 
svårighetsgrad. Van de Walle (2007) visar att det är till stor fördel om problemen är 
intressanta och motiverande för eleverna. Det sker om uppgifterna utgår från elevernas 
nuvarande förståelse, verklighet och erfarenheter vilket kan ses som en svår uppgift för 
en lärare. Lester (1987) skriver att det bör finnas en variation bland uppgifternas 
lösningsstrategier, till exempel söka mönster, rita bilder, använda laborativt material 
eller göra en tabell. 
 

3.2 Arbetsgång och val av problemlösning 
Pólya (1945) skriver att problemlösning delas in i fyra faser. För det första måste 
problemet vara hanterbart eller lösningsbart, det vill säga att det krävs att eleven förstår 
problemet och hur det ska lösas. I den andra fasen måste eleven se hur olika delar av 
informationen är kopplade till varandra för att göra upp en plan över hur problemet kan 
lösas. Den tredje fasen handlar om att genomföra planen som eleven upptäckte i andra 
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fasen. Den avslutande och fjärde fasen handlar om att se över resultatet, det vill säga om 
det är troligt och att det stämmer. 
 
Lester (1987) tar upp några grundläggande principer som lärare bör tänka på vid arbete 
med problemlösning. Eleverna måste få många tillfällen att öva på problemlösning för 
att få möjligheter till en förbättrad problemlösningsförmåga. Detta eftersom 
problemlösningsförmågan är något som utvecklas långsamt under en lång tid. En annan 
faktor är att eleverna behöver en systematisk undervisning inom problemlösning. Den 
mest betydelsefulla faktorn mot ett lyckat arbete inom problemlösning är att läraren 
genom ord och handling utstrålar att problemlösning är något betydelsefullt. Detta för 
att eleverna ska känna motivation till att arbeta med problem. 
 
Jaworski (1994) påpekar att lärare bör finna problemuppgifter som utmanar eleverna 
och som ligger nära till hands för elevernas framtid och vardag. Det kan till exempel 
handla om golvläggning. Taflin (2007) skriver att en matematikundervisning med 
problemlösning skapar goda tillfällen för eleverna att arbeta tillsammans i grupper. 
Problemlösning ger även goda tillfällen att upptäcka samband mellan matematik och 
verklighet. Med andra ord får eleverna möjlighet att träna på att lösa problem genom att 
använda matematik. Eleverna får även kunskaper om vilka metoder de ska använda sig 
av för att lösa problemen. Eleverna bör genom problemuppgifter bli medvetna om och 
få förståelse för vad de lär sig samt vilka matematiska kunskaper som de använder. 
Enligt Bergsten (2006) kan arbetet med problemlösning för individen innebära att det 
blir ett lärande i matematik, en metakognitiv utveckling samt en utveckling av 
uppfattningar och attityder. 
 
Enligt Rystedt och Trygg (2013) är den vanligaste arbetsgången vid problemlösning att 
ett problem först presenteras för eleverna. Vid nästa steg i arbetet får eleverna möjlighet 
att enskilt eller i par försöker komma på hur man ska arbeta för att komma på en 
lösning. Författarna tycker det är till stor fördel att läraren går runt och fångar upp olika 
lösningsmetoder. Detta görs för att slutligen lyfta de olika lösningarna genom 
diskussion i klassen. Taflin (2007) skriver att en av de viktigaste aspekterna med varför 
elever bör jobba med problemlösning är för att de utvecklar sin resonemangsförmåga, 
vilket i sin tur är viktig för elevernas matematikutveckling. 
 

3.3 Addition och subtraktion 
I detta avsnitt kommer att redogöras för sambandet mellan addition och subtraktion, 
kommutativa lagen, positionssystemet samt några beräkning strategier inom addition 
och subtraktion med anknytning till studiens syfte och till frågeställningarna.  
 
3.3.1 Sambandet mellan addition och subtraktion 
Enligt Engvall (2013) är addition och subtraktion två av de grundläggande räknesätten 
inom aritmetiken. Det relateras även till taluppfattning genom förmågan att kunna förstå 
och hantera tal. Engwall (2013) nämner att vid addition läggs två eller flera termer ihop 
till en summa medan subtraktion är additionens motsats, det vill säga att man där tar 
bort en eller flera termer. Malmer (1990) skriver att det är viktigt att eleverna får möta 
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sambandet mellan addition och subtraktion. Vid addition är det bra om eleven även 
möter uppgifter som handlar om sammanläggning det vill säga uppgifter där det är två 
mängder som slås samman, vilket betyder att antalet inte ökar.  Även vid subtraktion är 
det viktigt att det finns en variation bland uppgifterna. Det är önskvärt att eleven inte 
enbart möter uppgifter som handlar om minskning, utan även möter uppgifter där de 
kan se samband mellan helhet och delar och i och med det se sambandet mellan addition 
och subtraktion. Detta görs till fördel i uppgifter som innehåller både sammanslagningar 
och uppdelningar (a.a.).  
 
3.3.2 Ordningen vid addition och subtraktion 
McIntosh (2008) skriver att den kommutativa lagen används inom addition och innebär 
att det går att addera termerna i vilken ordning som helst. Olteanu och Oltenau (2012) 
skriver att en kritisk aspekt inom subtraktion är att eleverna inte urskiljt att den 
kommutativa lagen inte går att applicera på subtraktion. Det handlar om att eleverna till 
exempel inte vet eller förstår, exempelvis att 3 – 2 inte är detsamma som 2 – 3. Får 
däremot eleverna förståelse för sambandet mellan addition och subtraktion kan det leda 
till en god utveckling för elevernas matematiska kunskaper i framtiden. 
 
3.3.3 Positionssystemet – att förstå tal 
Enligt McIntosh (2008) bygger vårt talsystem på att gruppera och räkna genom tiotal. 
Systemet bygger på att varje position anger en siffras värde, vilket gör det möjligt att 
skriva olika tal med enbart tio symboler. När en elev förstår talsystemet förstår den att 
tal kan delas upp på olika sätt. Exempel på detta är talet 307 vilket innebär att det finns 
tre hundratal, noll tiotal och sju ental. Eleven bör också förstå att uppdelningen kan ses 
på olika sätt beroende på vilken talsort som fokuseras. Talet 307 är även 307 ental eller 
30 tiotal och sju ental. Det är viktigt att eleverna förstår hur tal kan delas upp för att 
kunna göra effektiva beräkningar exempelvis med hjälp av talsorter. 
 
3.3.4 Beräkningsstrategier – att hantera tal 
McIntosh (2008) skriver att en anledning till att elever bör lära sig räkna är att 
användningen av matematiken är så stor i deras vardag och att elever dagligen ställs 
inför situationer och uppgifter där något behöver beräknas. För att eleverna ska kunna 
genomföra olika beräkningar krävs det först att de inser att en beräkning är nödvändig. 
Nästa steg för eleven är att avgöra vilken sorts beräkning som är bäst lämpad - 
uppskattning, huvudräkning eller någon typ av skriftlig metod. Bentley (2011) skriver 
att beräkningsstrategier används vid huvudräkning och vid skriftliga metoder. Får elever 
möjlighet till undervisning i olika beräkningsstrategier kan de känna sig säkra på sitt 
eget kunnande samt på vilken typ av strategi som är mest effektiv till den aktuella 
uppgiften (McIntosh, 2008).  
 
Enligt Uttal, Scudder och Deloache (1997) handlar ett ihållande dilemma för lärare i 
matematik om hur de kan hjälpa barn att förstå abstrakta begrepp, såsom addition och 
subtraktion, och de symboler som används för att representera dessa begrepp. McIntosh 
(2008) påpekar att beräkningar som handlar om addition och subtraktion är någonting 
som är självklart för vuxna men inte för barn. Den allra enklaste och kanske många 



  
 

6 

gånger viktigaste hjälpen, är att räkna ut att någonting ska läggas till eller tas bort med 
hjälp av laborativt material som klossar. McIntosh (2008) nämner också några vanliga 
beräkningsstrategier inom addition och subtraktion bland annat uppåt- eller 
nedåträkning med olika steg i taget, tiokamrater, tioskutt eller dubblor. Uttal, Scudder 
och Deloache (1997) skriver att det som ibland krävs för att hjälpa eleverna att förstå 
olika beräkningar är användningen av laborativa material, eftersom det tillåter eleverna 
att lättare förstå matematiska begrepp och symboler genom erfarenheter från vardagen. 
Det kan till exempel handla om att köpa olika sorters pajer. 
 

3.4 Problemlösning och laborativa material i en social miljö 
Lundgren, Säljö och Liberg (2012) skriver att inom ett sociokulturellt perspektiv ser 
man lärande som en del av all mänsklig aktivitet bland annat genom att räkna, resonera 
och lösa problem. I alla situationer har individer eller grupper möjlighet att upptäcka 
nya kunskaper som de kan använda i framtida situationer. Lärande kan alltså ske på 
kollektiv eller individ nivå. Genom samspel med andra blir individerna delaktiga och får 
ta del av varandras kunskaper och färdigheter. Våra föreställningsvärldar är med andra 
ord framvuxna utifrån våra och andras erfarenheter och därmed färgade av vår kultur 
och det samhälle vi lever i. 
 
3.4.1 Lära med hjälp av laborativa material  
Ett grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. 
Begreppets innebörd är att människan använder språkliga och materiella redskap för att 
tolka världen (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). Det språkliga redskapet används när 
människor tänker och kommunicerar med symboler eller tecken som till exempel 
siffror, räknesystem eller begrepp.  
 
Sveider (2016) skriver att laborativt material har använts sedan lång tid tillbaka för att 
eleverna skulle lära sig knyta an till verkligheten och sinnena och inte enbart använda 
ord. Engvall (2013) beskriver i sin studie att 80-tals klassrummet inte skiljer sig mycket 
åt från dagens matematikklassrum, eftersom alla klassrum har laborativt material. 
Däremot skiljs användandet av det åt. På 80-talet användes laborativt material i stor 
utsträckning men när tiden gick blev användandet av laborativt material näst intill 
obefintligt. För att eleverna ska förstå vad läraren säger och vad matematikboken vill att 
de ska göra behöver eleverna få hjälp av fysiska artefakter i form av laborativt material. 
Sådana material kan vara betydande för många elevers matematiklärande. 
 
Moyer (2001) skriver att decennier av forskning visat att laborativa material i 
matematikundervisningen har varit framstående. Materialet ska vara tydligt och konkret 
för att representera abstrakt matematik. Laborativa material har till syfte att ge eleverna 
förståelse för hur man använder en viss metod och bör inte användas som ett 
belöningssystem. Om läraren använder det i syfte för omväxling eller lek i 
undervisningen blir inte det laborativa materialet till hjälp för eleverna att förstå 
matematik. 
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3.4.2 Matematiska kunskaper genom kommunikation  
Rystedt och Trygg (2013) skriver att ett starkt stöd för att arbeta med laborativa material 
finns i nationella och internationella undersökningar som visar att elever på svenska 
skolor inte uppnår önskvärt resultat i ämnet matematik. Genom laborativt material kan 
man öka elevernas intressen och kunnande i matematik. Det krävs variation i 
undervisningen för att elever ska kunna utveckla sina matematiska begrepp genom olika 
uttrycksformer som laborativt material. Författarna påpekar att undervisningen i 
matematik består ofta av att elever ska räkna uppgifter i läroboken, vilket ofta medför 
att elever endast uppfattar matematik som siffror och bokstäver i en lärobok. Eleverna 
behöver därför vidga synen på matematik genom användningen av laborativt material. 
Laborativt material i positiv mening kan vara både som stöd och som utmaning för 
eleverna. Ett exempel kan handla om att ge eleverna samma aktivitet fast med olika 
talområden som gynnar alla elever.  
 
Användandet av laborativt material inom matematik har visat sig väcka stort intresse, 
nyfikenhet och kreativitet hos många elever samt stödjer elevers språkutveckling 
eftersom de har möjlighet att göra kopplingar mellan vardagsspråk och matematisk 
terminologi (Rystedt & Trygg, 2013).  Dessutom har eleverna möjlighet att förbättra 
kommunikationsförmåga i matematik genom att känna igen kopplingar mellan olika 
begrepp som är relaterade till varandra (Durmus & Karakirik, 2006). Genom 
kommunikation med andra människor skapas möjligheter för utvecklandet av olika 
uttryck och begrepp samt utvecklar sitt tänkande och lärande. Får människan möjlighet 
att uttrycka sig genom språket skapas en förståelse för omvärlden (Lundgren, Säljö & 
Liberg, 2012).  
 
Vikström (2005) skriver i sin studie om det sociokulturella perspektivet och 
deltagandemetaforen. Det betyder att eleverna tolkar världen tillsammans med andra. 
Genom olika redskap och artefakter som används för att stödja tänkandet, utvecklar 
eleverna kunskaper som ligger utanför deras kropp och är någonting som också kan vara 
avgörande kunskapsutvecklingen. Det är genom tanke, språk och handling som eleverna 
anses utvecklas. 
 
3.4.3 Lära med andra   
Lundgren, Säljö och Liberg (2012) skriver om Vygotskij och den proximala 
utvecklingszonen som är förbunden med lärande och utveckling. När elever börjar 
förstå begrepp så finns det större möjligheter att de kan lära sig någonting nytt. Det görs 
genom att utgå från elevernas redan befintlig kunskap och låta dem få stöd från någon 
som har större kunskaper, exempelvis läraren. När elever till exempel lärt sig hur de ska 
addera ensiffriga tal, finns det en större möjlighet för dem att förstå hur de ska kunna 
addera tvåsiffriga tal. Eleven får till en början mycket stöd och efterhand börjar stödet 
avta då eleven i fråga uppnår den proximala utvecklingszonen. Det kallar Vygotskij för 
Scaffolding. 
 
Med utgångspunkt i Vygotskijs tankegångar påpekar Rystedt och Trygg (2013) att 
undervisningen inte får stanna upp vid det som eleven redan har kunskaper om. Istället 
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bör elevernas tänkande vidgas ytterligare med stöd från andra eller genom laborativt 
material. Uttal, Schudder och Deloache (1997) är positiva till användandet av laborativt 
material men de skriver även att användandet av materialet inte är någonting magiskt. 
Det är viktigt att eleverna själva förstår hur de ska bemästra symboliska relationer i 
matematik, även om de har laborativt material till hjälp. Läraren bör därför noga välja ut 
vilket laborativt material som är mest effektivt vid den tilltänkta 
matematikundervisningen. Eleverna bör även få tillgång till instruerande undervisning, 
eftersom de annars inte kan se anknytningen mellan det laborativa materialet och de 
matematiska principerna. Clements (1999) skriver däremot att användandet av laborativt 
material inte nödvändigtvis behöver visa goda resultat, vilket kan bero på att eleverna 
inte har fått tillräckligt med kunskaper och förståelse för hur materialet ska användas. 
 
Trots att lärarna kanske har goda strategier kan lärarens tänkande om hur och varför 
laborativt material måste användas påverka en förbättring i elevernas matematiska 
tänkande (Moyer, 2001). Läraren måste vara reflekterande för att kunna hjälpa eleverna 
att utveckla sitt abstrakta tänkande. Dessvärre finns det lärare som saknar den 
matematiska kompetensen för att kunna omvandla matematiska idéer till den laborativa 
representationsformen (Moyer, 2001). Marshall, Superfine och Canty (2010) beskriver 
olika strategier som läraren kan använda vid sin undervisning vilket kan ge stöd för 
elevernas utveckling i matematik. Ett förslag är att hålla en dialog med eleverna om 
sambanden mellan olika laborativa material. Ett annat alternativ är att uppmuntra elever 
att använda olika alternativa laborativa material vid olika problemlösningssituationer. 
 
3.5 Elevers resonemang  
Devlin (2000) definierar resonemang som en process där man samlar information för att 
kunna göra beslut för att ny kunskap ska kunna adderas med redan befintlig kunskap. 
Utifrån definitionen kan resonemang ses både som en inre individuell process eller som 
ett arbete med andra. Det är något vilket bygger på muntlig och skriftlig information 
samt konkreta handlingar. Enligt Sterner (2015) beskrivs resonemang som en 
gruppaktivitet där alla integreras tillsammans för att lösa matematiska problem. När 
elever samarbetar med klasskompisar eller lärare utvecklas tankar, idéer ändras och 
eleverna arbetar för att hjälpa varandra. Detta i sin tur leder till att helt nya idéer skapas. 
 
Gill och Boote (2012) skriver att trots de stora fördelar som finns med att elever får 
resonera med varandra inom matematiken, dominerar det tysta arbetet i matteboken 
under matematiklektionerna i Sverige men även i andra länder. Enligt Lampert (1990) 
får elever inte chansen att öva på sin resonemangsförmåga. Elever behöver ges 
möjligheter att prata med varandra om exempelvis begrepp eller samband. Författaren 
understryker även vikten av att det är fullt möjligt att arbeta på ett resonerande sätt inom 
matematiken redan med yngre elever.  
 

4 Teoriavsnitt  
Detta kapitel belyser variationsteorin och de begrepp som används för att analysera och 
tolka studiens resultat längre fram i arbetet. Det ger förutsättningar för att uppfylla 
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studiens syfte och besvara frågorna som ställs. De begrepp som lyfts fram för att skapa 
en bredare förståelse för resultatet är lärandeobjekt, kritiska aspekter och 
variationsmönster.  
 
4.1 Fenomen utifrån variationsteori 
Enligt Marton och Booth (2000) handlar variationsteorin om att få förståelse för hur en 
person ser på ett specifikt fenomen. Författaren framhåller exemplet av att en person 
kan ha en uppfattning om ett givet fenomen och därefter inse att det finns andra eller 
flera aspekter av fenomenet i fråga än tidigare. Marton (2014) skriver att människors 
olika uppfattningar av lärandeobjektet inte är helt unika och olika. Om alla människor 
hade uppfattat ett visst objekt på helt skilda sätt så hade människor inte kunnat förstå 
varandra. Den grundläggande tanken är istället att en persons upplevelse av någonting 
aldrig riktigt till fullo kan förstås av någon annan. Marton (2014) utformar exemplet om 
att vi aldrig riktigt kan veta om de flesta människor uppfattar den gröna färgen på gräset 
lika. Det är trots detta, möjligt för människor att förklara att fenomenet i fråga kan skilja 
sig från andra fenomen. Det kan ske genom skillnaden mellan grönt och torrt gräs. Det 
handlar med andra ord om att kunna förstå och se skillnader mellan olika fenomen som 
man arbetar med samt hur de kan relatera till liknande fenomen.  
 
Enligt Olteanu och Olteanu (2013) bygger variationsteoretisk forskning på urskiljning, 
simultanitet och variation. Urskiljning betyder att se med nya ögon. Samtidigt som 
elever lär sig någonting nytt ska de kunna koppla det till tidigare kunskaper och 
erfarenheter för att bilda en helhet. Lo (2014) skriver att urskiljning, samtidighet och 
variation är begrepp som går hand i hand eftersom vi inte kan urskilja någonting utan att 
de ge andra exempel på likheter eller skillnader.  
 
Lo (2014) skriver att en individ inte kan veta vad någonting är utan att veta vad det är. 
Det fångar in grundtanken bakom variationsteorin. Du kan exempelvis inte förstå vad 
linjära ekvationer är utan att sedan tidigare mött andra sorters ekvationer. Magnusson 
och Maunula (2013) skriver i sin studie att variationsteori handlar om lärande som 
förändrar människors sätt att se på olika fenomen. Det kan bland annat handla om att 
först se blåsten som någonting som gör att träden ruskar fart på vinden, till en förändrad 
syn om att vinden handlar om luftmassor som förflyttas på grund av tryckskillnader.  
 
4.1.1 Lärandeobjekt  
Magnusson och Maunula (2011) skriver att ett av de centrala begreppen i 
variationsteorin är lärandeobjekt vilket inte ska blandas ihop med arbetsområde eller 
undervisningens mål. Enligt Wernberg (2009) är lärandeobjektet vad de elever som 
berörs behöver lära för att utveckla en viss förmåga. Utifrån det måste lärarna anpassa 
undervisningen med hänsyn till elevernas förkunskaper. Jämförs undervisningens mål 
med lärandeobjektet, är undervisningens mål fasta samt generella för en viss ålder 
medan lärandeobjektet är föränderligt och formuleras till en viss grupp. 
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Enligt Olteanu och Olteanu (2013) är lärandeobjektet inte själva innehållet utan enbart 
det som eleven ska lära sig för att kunna förstå innehållet. Vad eleverna kan lära sig 
under lektionen beror på vad de faktiskt upplever under lektionen. Om en person 
urskiljer vissa aspekter ur ett lärandeobjekt och en annan person urskiljer andra eller 
delvis samma aspekter har man erfarit lärandeobjektet på olika sätt.   
 
Enligt Lo (2014) ska läraren inte enbart tänka på undervisningsämnet eller isolerade 
begrepp då den planerar undervisningen. Läraren måste också reflektera över relationen 
mellan elever och lärandeobjekt samt anledningarna till varför de bör lära sig de 
aktuella begreppen. Lärandeobjektet bör koppla an till elevernas erfarenheter eftersom 
det kan betraktas som ett naturligt moment vilket hjälper eleverna att förstå samt knyta 
an till det verkliga livet.  
 
4.1.2 Kritiska aspekter 
Lo (2014) skriver att begreppet kritiska aspekter är centrala inom variationsteorin och är 
någonting som används för att synliggöra det som eleven ännu inte urskiljt eller 
tillgodogjort sig. Olteanu och Olteanu (2013) skriver att kritiska aspekter är de aspekter 
som är väsentliga att erfara för att förstå ett fenomen på ett visst sätt, aspekterna är 
kritiska för de individer som inte lyckats urskilja dem.  
 
Lo (2014) skriver att läraren måste synliggöra de kritiska aspekterna. Det kan 
möjliggöras genom ett så kallat mönster av variation, vilket gör att eleven i fråga kan 
koppla samman med erfarenheter av lärandeobjektet. Lo (2014) har ett exempel som 
handlar om en stor, brun, schäferhund där storlek, färg och ras som i detta sammanhang 
är de kritiska aspekterna. Förstår inte eleverna begreppet storlek kan inte läraren prata 
om stor eller liten. Det är när eleverna kan se skillnader mellan stor och liten som de 
kritiska aspekterna utskilts. 
 
4.1.3 Variationsmönster 
Magnusson och Maunula (2011) belyser vad som kan ske när en elev inte förstår något 
förklarat. Det händer att lärarna förklarar samma sak på liknande sätt igen, istället för att 
ta reda på vad det är som gör att barnet inte förstår. Det är närmare bestämt svårt att 
generalisera något som man inte förstår. När läraren däremot varierar sin förklaring med 
fokus på vad som är kritiskt för eleven har eleven i fråga möjlighet att urskilja och ta till 
sig innehållet. Magnusson och Maunula (2011) skriver att det krävs olika 
variationsmönster kring begreppen om eleverna ska kunna ta till sig något.  
 
Enligt Lo (2014) kan elever lära sig bättre samt urskilja de kritiska aspekterna genom att 
läraren använder flera olika variationsmönster. Exempel på variationsmönster är 
separation, kontrast, fusion och generalisering. Separation innebär att en aspekt varieras 
medan de andra aspekterna hålls konstanta. Fusion liknar separation men då varieras 
istället fler aspekter. Kontrast däremot är när någon förklarar ett begrepp genom ett 
motexempel det vill säga att man uppfattar skillnader mellan olika objekt. Det fjärde 
variationsmönstret är generalisering och innebär att representationen och kontexten 
varieras.  
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4.2 Att lära tillsammans  
Vikström (2005) skriver i sin studie att ett variationsteoretiskt och ett sociokulturellt 
perspektiv ser båda språket som en viktig länk till vårt tänkande. Språket är centralt på 
så vis att eleverna innehar kunskaper om världen. Det kan uppkomma kritiska aspekter 
gällande det språk som läraren använder och det språk som eleverna använder i 
relationen till lärandeobjektet. I detta blir språket den avgörande aspekten angående till 
hur medvetna eleverna är till lärandeobjektets kritiska aspekter. Lärande erfarenheter 
skapas genom skillnader i språket. Det är något som sker genom upplevelsen av 
lärandeobjektet i klassrummet. Det betyder att språket står i relation till vårt tänkande 
och är någonting som det sociokulturella perspektivet och variationsteoretiska 
perspektivet har gemensamt. Handling, tal och tänkande är till stor hjälp för att eleverna 
ska kunna delta i lärande-aktiviteter.  
 

5 Metod 
I detta kapitel klargör hur vi gått tillväga för att möjliggöra insamling av empiri samt 
hur undersökningen gått till på skolorna. I kapitlet finns även beskrivningar om urval 
och de metodologiska ansatser som ligger till grund för den aktuella studien.  
 
5.1 Metodologisk ansats  
Undersökningen är av en kvalitativ studie eftersom den har en fenomenografisk 
forskningsansats. Enligt Johansson (2009) ska en fenomenografisk forskare rikta sitt 
intresse mot variationer. Avsikten med att utföra en analys är för att synliggöra skilda 
sätt att uppfatta något. Med andra ord är forskare inom ett fenomenografiskt perspektiv 
intresserade av de olika variationerna om hur ett fenomen kan uppfattas. Utifrån det har 
vi använt begreppen från variationsteorin, det vill säga lärandeobjekt, kritiska aspekter 
och variationsmönster, när resultatet tolkats. 
 
Ahrne & Svensson (2015) skriver att i en kvalitativ studie försöker man få en förståelse 
för det forskaren vill undersöka. Det kan bland annat ske genom intervjuer med ett fåtal 
personer för att få en djupare förståelse för det undersökta. Vår analys av empiri gjordes 
utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv eftersom transkriberingar av de inspelade 
intervjuerna har tolkats genom att uppmärksamma skillnader och likheter mellan olika 
kategorier. Gällande observationer, som gjordes genom fältanteckningar och 
ljudinspelningar, har vi kunnat tolka dessa skillnader och likheter.  
 
Enligt Hedin (1996) och Johansson (2009) är forskaren viktig vid kvalitativa 
undersökningar. Forskaren ska söka efter både det som förenar men också det som 
skiljer bland individernas uppfattning om fenomenet. Utifrån intervjuerna ska forskare 
urskilja kategorier och väsentliga drag, vilket ger en kvalitativ analys där helheten visar 
på skilda sätt att uppfatta ett fenomen. Wernberg (2009) skriver att fenomenografin 
grundas i hur människor uppfattar ett specifikt fenomen på olika sätt, det vill säga att se 
på ett fenomen genom olika glasögon. Vi har därför lyssnat och läst den insamlade 
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empirin utifrån observationer och intervjuer ett flertal gånger för att få syn på olika 
variationer om hur de olika fenomenen har uppfattats och uttryckts av lärare och elever. 
 
Fenomenografin enligt Johansson (2009) tillhör den hermeneutiska traditionen, vilket 
innebär att forskningsresultaten är resultat av en rad olika tolkningsprocesser. Det som 
forskaren tolkar och försöker förstå måste sedan jämföras med intervjuns och de 
berördas bakgrund i studien. Tolkningen leder eventuellt till att något nytt upptäcks för 
att kunna identifiera nya aspekter av fenomenet vilket ses som ny kunskap inom ett 
fenomenografiskt perspektiv. Enligt Allwood och Eriksson (2010) innebär hermeneutik 
att man tolkar och förstår kvalitativ insamlad data. Det är ett perspektiv som hjälper till 
att tolka det outtalade och skapa ny förståelse genom flera tolkningar. Genom det 
fenomenografiska perspektivet förväntar vi oss att få en förståelse för hur lärarna och 
eleverna använder de olika materialen i samband med problemlösning med addition och 
subtraktion. Det har gjorts genom tolkning av transkriberade intervjuer. De fördelar som 
medförs är att vi kan göra tolkningar på ett djupare plan än vid enbart observationer. 
 
Dimenäs (2008) skriver att det finns fördelar med att utföra en kvantitativ studie 
eftersom man kan nå många personer på en kort tid. Av den anledningen har vi valt att 
ha en kryssfråga till eleverna efter varje problemlösningsuppgift. Frågan handlar om 
vilket material som de har använt till respektive uppgift. Det har sedan sammanställts i 
ett procentuellt resultat.   
 

5.2 Studiens genomförande – tillvägagångsätt vid insamling av empiri 
Undersökningen genomfördes på två skolor under två olika tillfällen på vardera skolan. 
För att skilja de olika skolorna åt benämns de som skola A och skola B. Innan första 
träffen hade vi tagit kontakt med lärarna via mail (Bilaga A). Information gavs om att 
de skulle planera och utföra en genomgång med klassen. Lärarna skulle även ta fram 
problemlösningsuppgifter utifrån de laborativa materialen, det vill säga kulramen, 
centikuber och hundrarutan. Vid första tillfället, på båda skolorna, låg fokus på lärarna 
och vilka aspekter inom problemlösning med addition och subtraktion som de lyfte för 
eleverna. Under observationerna befann vi oss längst bak i klassrummet för att 
observera följande:  
 

• Vilka aspekter lyfter läraren inom problemlösning med addition och subtraktion 
med hjälp av materialen? 

• Lyfter läraren olika aspekter kring problemlösning med addition och subtraktion 
genom alla material? 

• Vad sägs om varje material? 
• Visar läraren hur eleverna kan använda materialet? 
• Visar läraren olika sätt att använda materialet och berättar läraren att det är 

problemlösning inom addition och subtraktion? 
 
Lärarens röst spelades in med hjälp av en ipad och en iphone under genomgången. Detta 
gjordes för att kunna synliggöra på vilket sätt läraren lyfte aspekter om problemlösning 
inom addition och subtraktion samt hur läraren gjorde eleverna medvetna om hur 
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problemlösning kan lösas med hjälp av laborativt material. Under resterande del av 
lektionen observerades hur eleverna samarbetade och på vilket sätt de tog hjälp av 
materialet. Det var ett sätt att synliggöra vad eleverna tagit till sig från lärarens 
genomgång. Efter lektionens slut intervjuades läraren och med hjälp av en ipad spelades 
pedagogens röst in. Frågorna som ställdes (Bilaga D) handlade bland annat om varför 
läraren lyfte aspekterna i fråga vid genomgången, vilket av de tre laborativa materialen 
som läraren föredrar samt om det fanns andra material läraren ansåg skulle vara mer 
fördelaktiga för eleverna. 
 
Vid andra tillfället togs de tre laborativa materialen, fyra stycken problemlösnings- 
uppgifter med addition och subtraktion samt tre extrauppgifter inom problemlösning 
med. Uppgifterna fick eleverna lösa i par (Bilaga C). Anledningen till valet av 
extrauppgifter inom problemlösning var för vetskapen om att det fanns några elever 
som var snabba och behövde därför ha någonting att göra hela lektionen. Vid det 
tillfället började lektionen med att vi upprepade vilka material som skulle användas och 
om eleverna kom ihåg några olika sätt att använda materialen inom addition och 
subtraktion. Efter genomgången fick eleverna information om att det var upp till dem att 
välja vilket av de tre materialen de anser skulle kunna vara till störst hjälp vid respektive 
uppgift. Det enda kravet var att de var tvungna att använda materialen. Utifrån 
erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen delades eleverna in i par utifrån 
kunskapsnivåer av svag elev med elev i fallenhet för matematiken. Detta eftersom 
eleverna skulle hjälpa varandra samt lära av varandra. Boaler (2011) skriver att det i en 
nivåblandad klass inte bara finns en lärare utan eleverna finns även där för att kunna 
hjälpa varandra. Eleven i svårigheter behöver inte hela tiden ha hjälp från läraren utan 
eleven med större förståelse kan hjälpa till samtidigt som den fördjupar sina 
matematiska kunskaper och synliggör sina svaga punkter. Genom att eleverna får arbeta 
tillsammans utvecklar eleverna varandra på olika sätt.  
 
Efter varje genomförd uppgift fick eleverna sätta ett kryss för vilket material de använt 
till hjälp. Under lektionen cirkulerade vi runt i de olika grupperna för att fråga hur 
eleverna resonerade vid val av material och hur de löste uppgifterna. Strax efter 
lektionen genomfördes två elevintervjuer på varje skola, det vill säga totalt 4 
elevintervjuer. Skola A representerade Nils/Alice och David/Gaby och skola B 
representerades av Elis/Kalle/Wanja och Mikael/Markus. Anledningen till att 
genomföra elevintervjuer var för att synliggöra deras tankar om laborativt material samt 
hur de använde materialet för att lösa problemet inom addition och subtraktion. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av ipad och iphone, efter godkännande från 26 av 43 
elever och föräldrar. Vi valde ut de par vilka ansågs hade spännande och intressanta 
tankar samt strategier för att lösa uppgifterna. 
 

5.3 Urval 
De två skolorna som medverkar i undersökningen är skolor där verksamhetsförlagd 
utbildning genomförts. Det medför att vi har kännedom om hur lärarna på skolorna 
arbetar samt elevernas kunskapsnivå. Valet av ett bekvämlighetsurval enligt Bryman 
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(2011) innebär att man medvetet väljer ut deltagare som passar till undersökningen, det 
vill säga forskaren väljer första bästa deltagare. En fördel med bekvämlighetsurval är att 
det sparar tid och pengar. En faktor som skulle kunna ses som en nackdel är att när 
genomförs med bekvämlighetsurval går det inte att generalisera resultatet. Valet av 
bekvämlighetsurval är någonting som sparat oss mycket tid. Detta eftersom valet av de 
två klasserna redan var bekanta och avståndet var inte speciellt långt. Det underlättade 
både innan och under undersökningen eftersom godkännande från lärare och föräldrar 
kunde samlas in.  
    
De två skolorna som deltog i undersökningen var en större skola där eleverna inte 
arbetat så mycket med laborativt material och en mindre skola där eleverna ofta möter 
olika laborativa material. På båda skolorna är eleverna vana att arbeta inom 
problemlösning. Totalt har tre intervjuer med två av tre lärare skett på skolorna och 
sammanlagt nio elever i fyra gruppintervjuer. Totalt har 43 elever och 3 lärare 
medverkat i studien. Vi har besökt de två skolorna under två lektionstillfällen vardera i 
ca 60 min per tillfälle. 
 
5.3.1 Val av problemlösningsuppgifter  
Taflin (2007) skriver att rika problem är en typ av kreativ matematisk problemlösning. 
Ett rikt problem är utvecklingsbart och går att lösa på flera olika sätt till skillnad från ett 
standardproblem vilket är ensidigt samt har begränsat syfte. Utifrån det har vi 
konstruerat våra problemlösningsuppgifter. Valda uppgifter går att lösa på flera olika 
sätt samt möjliggör att eleven kan komma fram till flera olika korrekta svar. Rika 
problem anses mer utvecklande för eleverna. Taflin (2007) skriver att begreppet rika 
problem sällan förekommer i litteraturen. Utifrån vad författaren skriver har vi valt att 
benämna våra problem som enbart problem trots att de liknar rika problem (Bilaga C).  
 
5.3.2 Val av laborativt material  
Vid mötet med de olika grupperna hade vi i förväg valt ut tre olika material, det vill 
säga kulramen, hundrarutan och centikuber, som eleverna och lärarna fick använda i 
undervisning. De tre laborativa materialen valdes med anledning av att de inte skulle 
vara så styrande för valet av problem. Hade valet gjorts av till exempel pengar som 
laborativt material så hade det varit ett självklart val för eleverna vid 
problemlösningsuppgifter som handlade om pengar. Valet av de tre materialen gjordes 
även för att täcka upp olika talområden. Centikuber är mest lämpat för låga talområden 
eller vid talsortsräkning, hundrarutan är mest lämpat för talomfånget 0-100 och 
kulramen kan användas till både högre, lägre talområden samt vid talsortsräkning.   
 
Kulram 
Enligt Szendrei (1996) är kulramen det äldsta laborativa materialet. Kulramen är ett 
användbart material som valdes eftersom vi använt det materialet som skolelever själva 
och tyckt att det har varit mycket användbart inom addition och subtraktion. Det kan 
bland annat användas för att räkna antal, få förståelse för positionssystemet samt addera 
olika talsorter med varandra. Szendrei (1996) skriver att den första kulramen blev 
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populär när den även kunde användas av de som varken kunde läsa eller skriva och var 
ett verktyg att räkna addition och subtraktion med.  
 
Hundraruta 
Hundrarutan valdes ut eftersom det är ett material som hjälper eleverna att öva på 
positionssystemet. På hundrarutan kan eleverna bli säkra på talraden 1-100, räkna ut 
uppgifter där det krävs flera steg, att se udda och jämna tal samt att se talmönster som 
till exempel tioskutt. Wennström (2006) skriver att hundrarutan hjälper eleverna att 
bland annat öva på de fyra räknesätten. Författaren skriver vidare att en kombination av 
användandet av kulramen och hundrarutan hjälper elevernas taluppfattning och 
förståelse för positionssystemet. 
 
Centikuber  
Centikuberna ansågs som lämpligt material eftersom det ger eleverna möjlighet att 
använda fantasin. Det kan till exempel handla om att någon grupp elever fantiserar om 
att de blå centikuberna representerar kor och de vita representerar hönor för att sedan 
kunna addera ihop hur många djur som det fanns på en bondgård. Materialet kan 
användas för att bygga ihop, men även genom användningsområden inom matematiken 
som area, volym, procent, tiokamrater samt taluppfattning. Rystedt och Trygg (2013) 
skriver att centikuber är ett bra hjälpmedel för att visa eleverna hur de kan översätta 
konkret matematik till praktisk matematik. Det kan till exempel ske genom att illustrera 
ett tal som 3+4=7 och 4+3=7 med hjälp av centikuberna, vilket gör fler elever medvetna 
om de matematiska likheterna.  
 
5.4 Insamlings metoder  
Undersökningen av laborativa material inom problemlösning med addition och 
subtraktion har genomförts på två skolor i södra Sverige. Innan undersökningarna 
gjordes ute i verksamheten söktes det efter bakgrundsinformation i form av 
vetenskapliga artiklar, böcker och avhandlingar på Swepub, ERIC, Libris och Google 
scholar. Det gjordes för att ge stöd och belägg i studien samt för att kunna styrka 
diskussionerna. Eleverna på båda skolorna går i årskurs tre. Undersökningarna har 
genomförts vid två skilda tillfällen för att kunna utgå från ett lärarperspektiv och ett 
elevperspektiv. Utifrån ett lärarperspektiv har vi observerat en lektion med två lärare på 
skola A och en lektion med en lärare på skola B. Efter lektionstillfället intervjuade vi en 
lärare på skola A som benämns vid Lärare 1. Läraren på skola B intervjuades också och 
benämns som Lärare 2. Vid andra tillfället var utgångspunkten elevperspektiv som 
utfördes genom observation av 43 elevers användning av material vid problemlösning. 
Efteråt valdes fyra grupper ut för intervju. Elevernas riktiga namn har bytts ut mot 
fingerade namn.  
 
5.4.1 Enkät   
Enligt Johansson och Svedner (2010) används enkäter ofta i en större omfattning. Vår 
enkät innehöll endast en fråga och krävde ingen större bearbetning. Enkätfrågan 
utformades efter första besökstillfället eftersom eleverna hade svårigheter att förhålla 
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sig till de olika materialen. Därför bestämdes det att eleverna skulle efter varje utförd 
problemuppgift kryssa i en ruta angående vilket av de tre laborativa materialen - 
kulramen, hundrarutan eller centikuberna, som de har använt. Syftet med detta var att 
det tvingade eleverna till att använda ett av de tre materialen. Fördelarna är att eleverna 
behöver resonera över vilket material de ska använda till uppgifterna. 
 
5.4.2 Intervju  
Intervjuerna med både lärare och elever var till för att kunna samla in empiri som 
styrker det vi erfarit under observationerna. Intervjuerna är av semistrukturerad form, 
vilket enligt Ahrne & Svensson (2015) betyder att man utgår ifrån större frågeområden 
och ställer inte i förväg skrivna detaljerade frågor. Detta gör att samtalet med elever och 
lärare blir mer naturligt eftersom det tillåter den intervjuade att till viss del vara med att 
styra samtalets riktning. Intervjuer skapar möjligheter att synliggöra personens syn på 
verkligheten eftersom forskaren med hjälp av öppna frågor och följdfrågor kan få 
personen att berätta så mycket som möjligt. Vi medverkade tillsammans under alla sex 
intervjuerna, två av dem med lärare och fyra elevintervjuer i grupper. En av oss skötte 
frågorna utifrån de riktlinjer vilka hade skrivits i förväg. Intervjun anpassades också 
utifrån de lärarna lyft under genomgången. Syftet med intervjun var att undersöka hur 
läraren upplevde ett fenomen, i detta fall om hur läraren ser på problemlösning och 
laborativa material. Det har medfört att vi kunnat kartlägga hur lärarna tänker.  
 
Under elevintervjuerna hade den ena av oss hand om elevernas uppgifter och ställde 
frågor kring hur eleverna använt materialet för att lösa problemuppgifterna. Den andra 
intervjuaren fokuserade på de förberedda frågorna. Elevintervjuerna medförde förståelse 
för elevernas tankar och strategier kring användandet av materialen vid problemlösning. 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av både Ipad och Iphone för att sedan 
transkriberas för tolkning.  
 
5.4.3 Observation  
Patel och Davidsson (2003) skriver att observatören bör vara förberedd och medveten 
om vilka som ska observeras, under vilka situationer, hur det ska dokumenteras samt 
under hur lång tid observationen bör ske. Denna metod valdes med anledning av att 
fånga naturliga situationer som kanske annars inte skulle kunna uppmärksammas genom 
andra metoder. Vid det första observationstillfället i de båda klasserna befann vi oss 
längst bak i klassrummet, med tanken om att inte störa eleverna eller läraren. 
Observationerna skulle ge oss svar på hur läraren lyfte aspekter inom problemlösning 
med addition och subtraktion samt vilka aspekter av de olika materialen pedagogen 
lyfte för eleverna. Resterande tid vid första besöket och hela andra besöket, observerade 
vi eleverna. Observationerna gav information om lärarens upplägg, innehåll och hur 
eleverna samarbetade. Genom observationen ville vi få syn på kritiska aspekter, 
lärandeobjekt och variationsmönster. Dokumentationen genomfördes genom skriftliga 
anteckningar samt delvis genom ljudinspelning. Enligt Denscombe (2009) är det viktigt 
att föra fältanteckningar på plats. Det ses som något som bör genomföras direkt 
eftersom minnet både sållar ut det viktigaste samt blir svagt efter en tid. En nackdel med 
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att föra anteckningar under observation kan vara att alla aspekter av det som sägs inte 
kommer fram på grund av att det inte finns tid att skriva ner allt ordagrant.  
 
5.5 Analys av data 
Analys av data har kunnat ske genom läsning av transkriberade intervjuer med lärare 
och elever ett flertal gånger. Vid upprepade tillfällen har vi kunnat lyssnat på lärarens 
genomgång från observationstillfället.  De olika intervjuerna har ställts mot varandra för 
att kunna hittat samband och kategoriserat det som upptäckts. De begrepp som 
uppkommit vid ett flertal tillfällen under genomgången har skapat kategorierna. Det 
analyserade materialet kategoriserades utifrån begreppen: positionssystemet, 
beräkningsstrategier, sambandet mellan addition och subtraktion samt ordningen vid 
subtraktion.  
 
5.6 Reliabilitet och validitet 
Valid har betydelsen giltig, där kritiker genom validitetsfrågor kan urskilja god från 
dålig forskning. Några kvalitetskriterier som följes är hur väl genomförd studien är, 
resultaten ska höra ihop med vad forskare skriver med vad deltagaren uppfattar 
(Allwood & Eriksson, 2010). Undersökningen har kunnat mätas efter tilltänkt sätt. Det 
har gjorts genom att samla in data genom intervjuer och observationer för att kunna 
svara på frågeställningarna. Det enda problemet är bortfallet av godkännande för 
medverkande från föräldrar, vilket gjort att valet av intervjuade elever inte kunnat ske i 
samma uträckning som om alla hade deltagit. Totalt sett är det 26 elever av 43 som har 
fått godkännande av föräldrar.  
 
Reliabilitet innebär enligt Thurén (2007) att undersökningen är tillförlitligt det vill säga 
att mätningarna är genomförda på ett trovärdigt sätt. Undersökningen har delvis 
reliabilitet. Detta eftersom vi räknat och analyserat data samt kontrollräknat och kontroll 
lyssnat på empirin för att verkligen vara säkra på att vi mätt och tolkat data korrekt. Ett 
problem för att undersökningen ska ha hög reliabilitet är att den inte har så stort omfång 
av enkäter och intervjuer. Hade vi till exempel utfört intervjuer med fler lärare hade vi 
fått ett större omfång av empiri.   
 
5.7 Etiska principer 
Nedan är en beskrivning på hur vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(2002) i undersökningen och uppsatsen. Bland det första som gjordes i 
planeringsprocessen var att tala med grupperna som planerats att observera och 
intervjua i arbetet. Information gavs ut till de berörda på de olika skolorna, det vill säga 
lärare och elever. Informationen handlade om studiens syfte, vilket är en del av 
informationskravet. När lärare och elever godkänt att de ville delta utformades ett brev 
hem till föräldrarna i enlighet med samtyckeskravet. Det betyder att det behövs 
föräldrarnas godkännande, eftersom de medverkande är under 15 år. Brevet vilket 
skickades hem till föräldrarna, skulle godkänna medverkande för sina barn (se bilaga 
B). I brevet informerades föräldrarna om att de uppgifter och information som samlas in 
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från eleverna enbart används i forskningssyfte samt enbart hanteras utav oss. Detta 
enligt nyttjandekravet. Föräldrarna fick även information angående konfidentialitets- 
kravet, vilket innebär att insamlad empiri från intervjuer och observationer, vilket 
kommer användas i arbetet, kommer skrivas på ett sådant sätt att det inte går att knyta 
an till vem det är som har uttryckt det bland annat genom fingerade namn.    
 

6 Resultat och analys  
I detta kapitel kommer vår insamlade empiri att presenteras och analyseras utifrån 
begrepp inom variationsteorin. Inledningsvis lyfts aspekter av addition och subtraktion 
som lärarna på de två skolorna gjort eleverna medvetna om. Vidare presenteras hur 
eleverna arbetar med laborativt material och vilka aspekter som berörs när eleverna 
löser problemuppgifterna. Slutligen redovisas och analyseras lärares samt elevers 
resonemang kring val av laborativa material i arbete med ovan nämnda matematiska 
områden. 
 

6.1 Aspekter som läraren lyfter fram 
I detta avsnitt presenteras resultaten som knyter an till frågeställningen som handlar om 
vilka aspekter inom addition och subtraktion vid arbete med problemlösning som 
läraren lyfter fram med hjälp av laborativt material. Avsnittet belyser även vilka 
bakomliggande tankar lärarna hade med att lyfta eller inte lyfta de olika aspekterna. Det 
är något vi fått reda på genom tolkningar av observation och intervju med lärarna. 
 
6.1.1 Lärarnas tillvägagångsätt 
Resultat 
Lärarna utgick främst från addition och subtraktion som innehåll när de lyfte aspekter 
om de olika materialen. Problemlösning valde dem att inte att lägga lika mycket fokus 
på eftersom det var något vilket eleverna skulle arbeta med efter genomgången. 
Uppgifterna som eleverna fick ut efter genomgången var på båda skolorna främst 
textuppgifter och rutinuppgifter vilket eleverna sedan tidigare mött. Lärarna på båda 
skolorna lyfte de olika aspekterna kring innehållet genom kommunikation där de lät 
eleverna vara delaktiga. Trots detta la lärarna på skolorna upp undervisningstillfället på 
olika sätt. Skola A gav ett bredare omfång av aspekter och visade fler exempel på hur 
materialet kan användas för eleverna. Lärare 2 på skola B utgick med intentionen att 
inte påverka eleverna så mycket och valde därför att inte berätta för mycket: 

Nu är det så här… De ska ju testa här, så jag tänker inte hjälpa för mycket hur 
man använder de olika materialen. Annars kommer de bara göra som jag säger 
(Lärare 2, Skola B, intervju) 

 
Lärandeobjekten som lärarna synliggjort vid genomgångarna var främst 
positionssystemet och olika beräkningsstrategier, men även ordningen vid subtraktion 
samt sambandet mellan addition och subtraktion synliggjordes.  
 
Analys 
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Analysen av resultatet är att kommunikation är ett sätt för läraren att försöka förstå hur 
eleverna urskiljer aspekter av lärandeobjektet i fråga. Det är en metod att synliggöra de 
kritiska aspekterna av det som eleverna ännu inte förstått av fenomenet (Lo, 2014). 
Detta kan vara en anledning till att lärarna på båda skolorna valde ett tillvägagångssätt 
där eleverna var delaktiga under genomgången. 
 
6.1.2 Positionssystemet 
Resultat 
På skola A började lärarna lyfta aspekter om positionssystemet på kulramen genom att 
ge kulorna olika värden. Kulorna kunde till exempel vara värda ett, fem, tio och 100. En 
annan aspekt av positionssystemet som lärarna lyfte var att de olika färgerna på kulorna 
i kulramen kan skilja i värde, det vill säga att de röda är tiotal och de gröna är ental. När 
lärarna skulle konkretisera innehållet för eleverna drog de en kula i taget på kulramen. 
Lärarna och eleverna började räkna värdet av kulorna på en rad - en, två, tre, fyra, fem, 
sex, sju, åtta, nio och tio. Ett annat exempel handlar om att varje kula var värd 10 så 
hade varje rad ett värde av 100. Lärarna lyfte även aspekter om positionssystemet 
genom att det går att dela in centikuber i olika talsorter exempelvis ental och tiotal. 
Detta genom att sätta ihop dem i färgmässiga staplar. Vidare lyfte lärarna aspekten av 
att centikuber inte är särskilt bra att använda när det kommer till högre talsorter som till 
exempel hundratal eller tusental eftersom eleverna hade behövt väldigt många 
centikuber. Lärarna räknade ofta tillsammans med eleverna. Eleverna behövde inte 
enbart lyssna utan de fick även tala och se olika beräkningar med hjälp av materialen.  
 
Lärare 2 lyfte också aspekter om positionssystemet. Det gjordes genom att läraren 
berättade för eleverna att det fanns tio steg på varje rad fram till 100 vilket gör att det 
går att hoppa tio-skutt på hundrarutan. Vid intervjun med Lärare 2 framkom det att hon 
aldrig använt hundrarutan och reflekterat över hur den kunde användas på bästa sätt:  
 

[...]jag frågade även matteläraren på mellanstadiet liksom: hjälp mig hur kan jag 
använda den här och då gav hon tipset om 10-hopp där är den ju väldigt bra. Så 
de är klart hade vi inte testat hur dem skulle använda den så hade jag nog visat 
det... Då hade jag nog haft en 100 ruta på tavlan och så hade vi gjort tal därifrån 
och jag hade visat hur man skulle använda den till just 10 hopp både framåt och 
bakåt… (Lärare 2, Skola B, intervju) 

 
Analys 
Lärare 1 lyfte många aspekter av positionssystemet genom de tre laborativa materialen 
inom addition och subtraktion. Det grundar sig i att eleverna inte urskilt de kritiska 
aspekterna (Olteanu & Olteanu 2013). En anledning till att lärarna på skola A hade mer 
fokus på att förklara positionssystemet med hjälp av kulramen och hundrarutan var att 
eleverna inte tidigare mött materialen till skillnad från centikuberna. Lärarna på skola A 
skapade variationsmönster genom att lyfta ental, tiotal och hundratal med hjälp av 
kulramen och centikuber (Magnusson & Maunula, 2011). Att lärarna ofta räknade 
tillsammans med eleverna kan tolkas som att lärarna ville lyfta aspekterna inom 
positionssystemet genom att använda flera sinnen. Eftersom eleverna inte enbart 
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behövde lyssna utan de fick även tala och se beräkningar med hjälp av materialen 
gjordes det möjligt för eleverna att samtidigt få uppleva olika aspekter av 
lärandeobjektet (Olteanu & Olteanu, 2013).  
 
Det som Lärare 2 valde att fokusera på inom positionssystemet var hundrarutan, vilket 
beror på att eleverna aldrig tidigare mött den. Läraren gav dock inte eleverna några 
varierande strategier att tänka på vid användandet av hundrarutan vilket kan kopplas till 
att eleverna inte förstår hundrarutan fullt ut (Magnusson & Maunula, 2011). Utifrån 
intervjun med Lärare 2 kan en annan tolkning vara att det berodde på att eleverna själva 
skulle få testa att hitta egna strategier med hjälp av hundrarutan och valde att endast 
prata om positionssystemet utan några exempel.  
 
6.1.3 Beräkningsstrategier  
Resultat 
Lärare 2 gjorde eleverna medvetna om att det finns olika beräkningsstrategier inom 
addition och subtraktion med hjälp av kulramen och centikuber. Läraren visade däremot 
inte hur eleverna skulle kunna använda materialen för att komma fram till lösningar. Vi 
frågade Lärare 2 vad hon brukar lyfta fram för aspekter när eleverna är helt nya inför 
materialen. Läraren berättade att hon ofta brukar synliggöra beräkningsstrategier vid 
tiotalsövergång med subtraktion på kulramen.  
 

[...] Speciellt i subtraktion när man börjar med 10 - talsövergångar. När man ser 
hur många ental. om det är 13-5. och man ser hur många ental. Har jag 13 så tar 
jag först bort entalen aa då har jag två kvar att ta bort från 5 [...] Då exempelvis 
vid 10 tals övergång (Lärare 2, Skola B, intervju)  

 
Lärarna på skola A lyfte däremot fram fler exempel om beräkningsstrategier genom 
addition och subtraktion med hjälp av de olika materialen under lektionstillfället. 
Lärarna började med att konkretisera additionen 400 + 400 på kulramen genom att flytta 
fyra kulor på första raden och fyra kulor på andra raden. Eleverna kunde snabbt se att 
resultatet blev 800 med hjälp av materialet. Lärarna tog även upp subtraktionen 35-30. 
Det gjordes genom att flytta tre kulor på första raden, vilka representerade tiotal och 
fem kulor på andra raden, vilka representerade ental. Eleverna fick frågan om vad som 
skulle tas bort. Ännu en gång kunde eleverna se vad resultatet blev på kulramen genom 
att ta bort de tre kulorna på översta raden. 
 
På skola A lyfte lärarna en elevs additions exempel 7+60 och 10-3 på hundrarutan. Båda 
exemplen konkretiseras genom att lärarna tog ett steg i taget i rätt riktning, det vill säga 
framåt vid additionen och bakåt vid subtraktionen. Med hjälp av centikuber togs en 
annan beräkningsstrategi fram vilket var additionen 7+7. Lärarna på skola A visade 
additionen genom att lägga sju centikuber i en hög och sju centikuber i en annan hög för 
att sedan räkna ihop antalet till 14. Genom observation och intervju framkom det att 
lärarna på båda skolorna ansåg att eleverna hade svårt att koppla materialen till addition 
och subtraktion vilket gjorde att lärarna därför fick leda eleverna in på det.  
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Lärarna på skola A berättade vid genomgången hur eleverna kunde göra vid uppgifter 
med fler delberäkningar. Lärarna visade att de genom att hoppa fram och tillbaka på 
hundrarutan får hjälp med att följa uträkningen och komma fram till svaret. Lärarna 
visade även ett problem exempel om en skolklass som från början var 29 stycken i 
klassen och fem var sjuka. Lärarna satte en markering på talet 29 i hundrarutan och gick 
bak fem steg, vilket gör att de hamnar på 24. De fortsatte därefter genom att säga att 
klassen får besök av 11 elever, vilket gjorde att de fick gå fram 11 steg till 35. Varje 
gång som lärarna gick framåt eller bakåt på hundrarutan tog de ett steg i taget.  
 
Analys 
Eleverna på skola B kunde urskilja aspekter av lärandeobjektet (Olteanu & Olteanu, 
2013). Det synliggjordes genom elevernas olika kreativa sätt att lösa problemen och det 
kan bero på att eleverna redan hade de förkunskaper som krävdes för att förstå 
lärandeobjektet (Wernberg, 2009). Det kan också bero på elevernas vana vid att arbeta 
kreativt och själva komma på olika användbara beräkningsstrategier vid problemlösning 
med addition och subtraktion. Det var inte möjligt för eleverna att utföra beräkningar 
utan att sedan tidigare känna till olika beräkningstrategier vilket går i linje med vad Lo 
(2014) skriver. 
 
På skola A lyfter lärarna olika beräkningstrategier inom addition och subtraktion med 
hjälp av de laborativa materialen. De exempel som tas upp är enkla och bidrar till att 
eleverna kan urskilja aspekter av lärandeobjektet (Olteanu & Olteanu, 2013). Lärarna 
går in med intentionen att eleverna ska få de kunskaper som behövs för att urskilja de 
kritiska aspekterna (Lo, 2014) vilket lärarna gjorde genom att variera innehållet.  Trots 
detta hade ett flertal elever på skola A svårigheter vid tiotalsövergångar med kulramen. 
Detta pekar på att eleverna ännu inte kunnat urskilja den kritiska aspekten av 
tiotalsövergång. Det beror på att lärarna på skola A inte hade varierat och belyst 
lärandeobjektet tillräckligt för att få alla elever att förstå vilket läraren på skola B hade 
gjort (Magnusson och Maunula, 2011).  
 
En gemensamt kritisk aspekt från de båda skolorna var att eleverna inte urskiljt 
sambandet mellan användandet av laborativt material och problemlösning av addition 
och subtraktion i olika situationer. Lärarna på båda skolorna uppmärksammade denna 
kritiska aspekt och hjälpte eleverna att bli medvetna om att beräkningar inom addition 
och subtraktion kan göras med hjälp av materialen. För att detta ska kunna göras krävs 
mönster av variation som ger eleverna möjlighet att koppla samman med användningen 
av material med erfarenheter av lärandeobjektet (Lo, 2012).  
 
Ett exempel som lyftes fram inom problemlösning vid undervisningstillfället skedde på 
skola A. Båda skolornas lärare var medvetna om att eleverna kan applicera kunskaperna 
om beräkningsstrategier vid problemlösning och därför inte fokuserat på 
problemlösning under genomgången. Det betyder att lärarna har anpassat 
undervisningen utifrån elevernas erfarenheter och behov (Wernberg, 2009).  
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6.1.4 Sambandet mellan addition och subtraktion  
Resultat 
Sambandet mellan addition och subtraktion var någonting som lärarna på skola A lyfte 
fram för eleverna. Det gjordes i samband med genomgång av hundrarutan för att belysa 
att 10 – 3 = 7 är det samma som att beräkna 7 + 3 = 10. Lärarna berättade även att det 
kan finnas problemuppgifter som kräver flera steg. Det handlar om att sambandet 
mellan addition och subtraktion kan synliggöras genom att man lägger till och drar bort.  
 
Vid observationstillfället framkom det att vissa elever har haft svårigheter med att se 
sambandet mellan addition och subtraktion, vilket var anledningen till att det 
synliggjordes under genomgången vid undervisningstillfället.  
 
Analys 
Lärarna på skola A synliggjorde sambandet mellan addition och subtraktion utan att 
lägga så mycket tid och fokus på. Hade lärarna visat en variation genom fler exempel 
hade eleverna tagit till sig mer av lärandeobjektet. Utifrån en annan synvinkel är, en 
enkel förklaring till att lärarna endast nämnde sambandet mellan addition och 
subtraktion, att de så många gånger tidigare pratat om den aspekten (Magnusson & 
Maunula, 2011).  
 
6.1.5 Ordningen vid subtraktion  
Resultat 
Ordningen vid subtraktion var en aspekt som av en händelse togs upp under 
genomgången på skola A. Eleverna fick uppmaningen om att ge egna exempel med 
hundratal som kunde räknas ut med hjälp av kulramen. En av dem gav exemplet 200-
500. Lärarna frågade klassen om det gick att subtrahera ett större tal från ett mindre 
genom att fråga eleverna om det går att äta upp 500 kakor om de bara har 200. På så vis 
fick eleverna syn på att ordningen vid subtraktion är viktig. Istället måste man 
subtrahera ett mindre tal från ett större eftersom det annars blir ett negativt tal.  
 
Analys  
En kritisk aspekt om kommutativa lagen uppkom på skola A hos en elev där lärarna 
försökte skapa förståelse genom användningen av variationsmönster (Magnusson & 
Maunula, 2011). Lärarna har skapat variation av samma uppgift, vilket har medfört att 
flera elever har skapat en förståelse för ordningen vid subtraktion. Eleverna på skola B 
hade antagligen redan urskilt detta eftersom det var en innehållslig aspekt som aldrig 
uppstod när vi var där. 
 
6.2 Problemlösning och laborativt material – Elevers lösningsstrategier  
I denna del ligger fokus vid hur eleverna använder de olika materialen och vilka 
aspekter som berörs när de arbetar med de problemlösningsuppgifter vilka eleverna 
tilldelats vid andra besökstillfället (Bilaga C). I denna del lyfts olika typer av lösningar 
med hjälp av materialen samt intressanta tankar eleverna haft när de har använt 
materialen. Resultatet är skrivet utifrån det innehåll som togs upp i 
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problemlösningsuppgifterna vi konstruerat, vilket eleverna har arbetat och ligger till 
grund till genomförda intervjuer.  
 
6.2.1 Skapa kombinationer  
Resultat 
I den första uppgiften (Bilaga C) får eleverna, på olika sätt, använda olika 
beräkningsstrategier och positionssystemet. I uppgiften skulle eleverna skapa 
kombinationer av nyckelpigor med olika antal prickar, vilka tillsammans skulle bli 34 
prickar. Här syntes en variation bland de intervjuade gruppernas lösningsstrategier samt 
val av material. På skola A hade Nils/Alice valt centikuber. De förklarar att de tog en 
färg för varje nyckelpiga med olika antal prickar vilket de sedan adderade ihop.  
 

Nils: Vi tog de blåa som eeh…Vi tog de vita som eee fyra och blå var sex och 
gul var…eeh…vad heter det…åtta och sen var nio grön, fast vi tänkte inte på att 
det fanns tolv också… (…) fem stycken såna (blå) och en sån (vit) blir 34 (Skola 
A, intervju) 

 
Mikael/Markus tog hjälp av kulramen och använde den som en kontroll. Den användes 
för att säkerställa om de fått fram en korrekt summa vid additionerna.  
 

Markus: Vi tog.. Vi visste ju redan att 9+8 va 17 så om man tog bort 1 från 8 och 
lägger till på 9 så blir det ju 10 och 7. 10 på en rad och 7 på en (Skola B, 
intervju).  
Mikael: Ja men vi räknade ju. Vi visste att 8+9 va 17. Och då tog vi ju fram 17 
och sen tog vi fram 17 en gång till (Skola B, intervju).  
 

De två grupper som använde hundrarutan gjorde på liknande sätt. Båda grupperna 
började med att utgå ifrån en siffra och sedan med hjälp av hundrarutan lägga till tal upp 
till 34. Det som skilde David/Gaby och Elis/Kalle/Wanja åt var deras strategier när de 
flyttade sig framåt på hundrarutan.  
 

David: Vi räknade en efter en (Skola A, intervju).  
Kalle: Då kunde man bara hoppa ner om det va 10. Eller om det va 6 så bara 
räknade man rutorna åt sidan (Skola B, intervju).  

 
Analys 
Eleverna på skola B var mer oberoende av materialet än vad skola A var. Eleverna har 
på skola B urskilt aspekterna av materialet på andra sätt än vad skola A gjorde.  
 
Resultatet synliggjorde elevernas kompetens för att förstå lärandeobjektet eftersom 
eleverna kunnat återberätta hur de gjort när de löst problemuppgifterna och är någonting 
som även Wernersson (2009) belyser. Ett exempel handlar om hundrarutan. För en elev 
som räknar varje ruta underlättar materialet ytterst lite. Detta eftersom det tar lika lång 
tid att flytta runt på rutan som att räkna högt. För en elev som urskiljt hur materialet 
används vid problemlösning kan istället snabbt och enkelt utföra beräkningar som till 
exempel tio-skutt med hjälp av hundrarutan.  
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6.2.2 Räkna benen  
Resultat 
Den andra uppgiften handlade om en bondgård med grisar, höns och kor. Även i denna 
uppgift (Bilaga C) fokuseras det på förståelsen av positionssystemet och 
beräkningsstrategier. Eleverna skulle komma fram till hur många ben som fanns på 
gården utifrån att det fanns 24 huvuden. När eleverna skulle lösa denna uppgift var det 
en större likhet bland lösningsstrategierna och användandet av materialen. Bland de 
grupper som använde kulramen var det en beräkningsstrategi som två grupper använde 
och en grupp hade en egen strategi. Nils/Alice från skola A och Elis/Kalle/Wanja från 
skola B tog hjälp av kulramen på liknande sätt. De båda grupperna tog 
positionssystemet till hjälp genom att dela upp kulorna på varje rad i antal ben djuret 
hade. Sammanlagt blev det 24 grupperingar på bådas kulramar dock med olika antal 
kulor i varje grupp, beroende på vad det var för djur.  
 

Elis: Vi räknade två och två och två. Från början ville vi egentligen bara ha höns 
men sen påminde läraren oss om att de fanns fler djur som vi var tvungna att 
använda och då la vi till två fyror (Skola B, intervju)  

 
Under observationerna upptäcktes det att de flesta räknade ihop summan av kulramen 
genom tio-skutt eftersom det finns 10 kulor på varje rad på kulramen:  
 

Nils: Det är jättelätt, det är bara tio, tio, tio, tio tio, tio. Så räknade jag (Skola A, 
intervju).  

 
David/Gaby använde en annan strategi när de räknade med hjälp av kulramen. Det 
matematiska innehåll de använde när vid uträkningen var multiplikation istället för 
addition eller subtraktion. Paret hade tänkt att det var 10 stycken kor och hade utifrån 
det flyttat fram fyra hela rader på kulramen för att visa det eftersom 10 kor har fyra ben 
var. De hade sedan valt 10 höns på sin bondgård och då använt samma strategi och 
flyttat fram två hela rader. Eftersom det skulle vara 24 huvuden flyttade de sedan fram 
16 stycken kulor till. Detta med anledning av att det fanns fyra grisar med fyra ben 
vardera på gården. Det visade dem med symboler genom att skriva 4*10, 2*10 och 4*4 
för att sedan addera 40+20+16. På så vis såg de tydligt svaret på kulramen. Eleverna såg 
fördelen med att använda multiplikation även om vi tidigare informerat om att det 
främst var addition och subtraktion de skulle använda.  
 

David: Fyra plus fyra plus fyra jättemånga gånger och två plus två plus två 
jättemånga gånger (Skola A, intervju). 
Gaby: Gånga är nog lite enklare (Skola A, intervju). 

 
Mikael/Markus stack ut från de andra och använde sig av centikuberna i stället. Under 
observation syntes det att eleverna i denna grupp hade olika resonemang och var på 
olika kunskapsnivåer matematiskt:  
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Mikael: Då tog vi dom här (centikuber) och då fattade jag ingenting först sen 
fick Markus förklara (Skola B, intervju).  

 
Eleverna konkretiserade innehållet genom att sätta ihop antalet kuber beroende på vilket 
djur det var. Hönsen representerade två ihopsatta bitar medan grisar och kor blev fyra 
ihopsatta bitar. Därefter såg eleverna till att de hade rätt antal grupperingar eftersom det 
var 24 huvuden.  
 

Markus: Vi tog tre hönor som hade två ben. Så då satte vi ihop två kuber och 
hade tre såna. Sen tänkte vi att de inte spelade någon roll med grisarna och 
kossorna (Skola B, intervju).  

 
När eleverna sedan skulle räkna ihop kuberna för att få fram totalt antal ben räknade 
dem inte varje kub för sig utan grupperade staplarna för att addera större talgrupper:  
 

Markus: Vi tog såhär: 5 st staplar med 4 st kuber blir ju 20 ben (Skola B, 
intervju). 

 
Analys 
På skola B hade en grupp lite svårigheter då ena eleven upplevde denna uppgift lätt och 
andra eleven inte förstod. Läraren hjälpte till att förklara för att eleven i svårigheter 
skulle förstå. Vi tolkar det som att eleven som driver uppgiften framåt har urskiljt 
aspekten om hur positionssystemet används men också sett fördelen med strategin de 
väljer, medan aspekterna fortfarande är kritiska för eleven i svårigheter. Det finns 
fördelar med att en elev i svårighet för matematik arbetar tillsammans med en elev med 
fallenhet för matematik. Detta eftersom eleven i svårigheter får samma sak förklarad på 
flera olika sätt, från både läraren och från klasskompisen (Magnusson & Maunula, 
2011).  
 
I denna uppgift finns det grupper som delvis använt multiplikation. Detta visar att 
eleverna kommit långt i sin matematiska förståelse och förstår därmed fördelarna med 
att välja multiplikation som beräkningsstrategi till en sådan uppgift. En tolkning av detta 
är att eleven urskiljt aspekten av att multiplikation är upprepad addition och att 
kommutativa lagen gäller även där. I detta fall hade eleverna inte nödvändigtvis behövt 
använda det laborativa materialet, utan hade kunnat lösa uppgiften utan materialet som 
hjälp.   
 
6.2.3 Sista kastet 
Resultat 
Genom tredje uppgiften berördes flera aspekter. Uppgiften (Bilaga C) bestod av 
addition i flera steg för att slutligen subtrahera för att få fram svaret vilket belyser 
aspekter av sambandet mellan addition och subtraktion. Uppgiften berör även 
aspekterna av att eleverna skulle hitta passande beräkningsstrategier samt skapa 
förståelse för positionssystemet. Uppgiften handlade om en flicka som kastade pil. 
Eleverna skulle räkna ut vad hon fick i sista kastet för att totalt få 100 poäng. Samtliga 



  
 

26 

intervjuade grupper har i denna uppgift använt sig av hundrarutan. Vid denna uppgift 
har de fyra grupperna använt samma beräkningsstrategi. Alla har börjat på 14 eftersom 
flickan i problemet får de i första kastet sedan har alla adderat 16, 30, 5, och 5 eftersom 
flickan får det i de andra kasten. Det som skiljer grupperna åt är hur de förflyttat sig 
fram på hundrarutan.  
 

Kalle: Vi va på 14 och så tog vi plus 16. Och 16 det är 10 ner till 24 och sen sex 
steg till (Skola B, intervju).  

 
En del elever räknade varje steg, från fjorton, femton, sexton och så vidare. En annan 
aspekt som skiljer eleverna åt var hur de fick fram att 30 var svaret. En elev såg genom 
hundrarutan att det saknades tre rader upp till 100 och därför var svaret 30. En annan 
elev tog 100 - 70 för att få fram att svaret var 30. Ett annat sätt som eleverna använde 
var att de visste att 70 + 30 blir 100 och att det därför måste vara 30 poäng som flickan 
får i sista kastet. Samtliga grupper använde hundrarutan till hjälp i 
problemlösningsuppgiften vilket vi tolkar som att det beror på att uppgiften handlade 
om att få just 100 poäng. När eleverna arbetade med uppgiften gjordes upptäckten av att 
eleverna på skola A ofta räknade varje steg medan eleverna på skola B tog tio-skutt 
mellan raderna. 
 
Analys 
Den tredje uppgiften visar att eleverna har urskiljt aspekten som handlar om sambandet 
mellan addition och subtraktion (Olteanu & Olteanu, 2013). Aspekten 
uppmärksammades utifrån hur eleverna kom fram till att svaret var 30.   
 
Eleverna på skola B har kunnat urskilja aspekten om positionssystemet, det vill säga att 
det går att ta tio-skutt. Vi ser det som ett samband utifrån vad lärarna lyfte i sina 
genomgångar av de laborativa materialen. Lärarna på skola A nämnde aldrig något om 
att hoppa tio-skutt mellan raderna. De visade enbart att eleverna kan flytta markeringen 
fram och tillbaka på rutan genom att ta ett steg i taget. Läraren på skola B upplyste 
däremot för eleverna att det fanns 10 rutor på varje rad, vilket gjorde att eleverna kunde 
hoppa 10-skutt mellan raderna. En tolkning är att eleverna på första skolan inte fått 
möjlighet att urskilja alla aspekter om hur hundrarutan kan användas fullt ut vilket är 
någonting som är nödvändiga att erfara för att kunna förstå ett fenomen på ett 
utförligare sätt (Olteanu & Olteanu, 2013).  
 
6.2.4 Godisaffären  
Resultat 
I fjärde uppgiften (Bilaga C) behövde eleverna genomföra beräkningar med både 
addition och subtraktion. För att komma fram till svaret behövde eleverna göra 
delberäkningar som sedan skulle adderas ihop. I denna uppgift behöver de förstå 
aspekten av kopplingen mellan addition och subtraktion, se vilken beräkningsstrategi 
som till fördel används i uppgiften samt förstå positionssystemet. Uppgiften gick ut på 
att eleven skulle räkna ut hur många godisbitar som säljs i affären. Först var de tvungna 
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att komma fram till hur många som fanns av varje godissort - choklad, geléhallon och 
polkagrisar. I denna uppgift använde eleverna kulramen och hundrarutan.  
 
Mikael på skola B använde hundrarutan på ett sådant sätt som de gjort i tidigare 
uppgifter. Han började med att räkna ut alla delberäkningar och flyttade sig sedan 
framåt på hundrarutan med hjälp av tioskutt för att addera ihop alla termer till en 
summa. David/Gaby på skola A var den grupp som också använde hundrarutan som 
redskap vid beräkning. Istället för att använda den som hjälp vid addition som Mikael, 
så använde de den som ett minnesredskap. De la en markör på 48 eftersom det var det 
enda tal som de fick reda på från början. Sedan hade dem det talet som utgångspunkt för 
att hitta de andra talen. De lade även markörer på de andra talen innan termerna 
adderades ihop till en summa.  
 
De andra grupperna använde sig av kulramen, dock på olika sätt. Alice/Nils på skola A 
lyfte att kulorna på de olika raderna kan vara värda olika mycket. De kom fram till att 
den övre raden är tiotal och raden under är ental. Utifrån det flyttade de fram fyra kulor 
på övre raden och åtta på nedre raden för att konkretisera 48 chokladbitar. Nästa steg för 
eleverna var att räkna ut hur många geléhallon det fanns, vilka var hälften så många som 
chokladbitarna.  Eleverna blev osäkra och resonerade med varandra om hur man skulle 
visa det på kulramen:  
 

Nils: Geléhallon är hälften så många som chokladbitarna. Då tänkte hon att man 
skulle ta bort (Skola A, intervju).  

 
Den ena eleven ansåg att de skulle ta bort från de kulor de la upp innan medan den 
andra menade att de skulle addera även om det handlade om hälften -48 plus 24 (Elev 
Nils, skola A, intervju). Eleverna flyttade därefter fram två tiotal och fyra ental på 
raderna under. När eleverna gjort sista delberäkningen om att det fanns 39 polkagrisar 
flyttade de fram tre tiotal och nio ental på raderna under. Ett problem som uppstod var 
när gruppen skulle addera ihop talen med hjälp av kulramen. Eleverna upptäckte att de 
behövde en till kula på översta raden eftersom det var elva tiotal och ett ental eller som 
eleverna sa, tio tiotal och elva ental.  
 

Nils: Eeh, det räckte inte riktigt så det blev 39 stycken på den och så man 
behöver ta 30 där och sen här måste det bli elva här. Så då drog jag bara bak dem 
och sen här så det blev som ett (Skola A, intervju).  

 
Markus och gruppen med Elis/Kalle/Wanja på skola B hade liknande strategier när de 
löste problemet. Strategierna liknar även Alice/Nils på skola A arbetssätt, dock 
använder eleverna här varje kula som ett. Det innebär att båda grupperna flyttade fram 
fyra hela rader och åtta kulor på en rad för att visa 48. Efter det skiljs de olika 
gruppernas strategier åt. Elis/Kalle/Wanja fortsatte att lägga till 24 kulor på raderna 
under - två hela rader för 20 och fyra kulor på en rad för fyra. Markus däremot adderar 
in 24 bland de 48 kulor som redan fanns på framme på kulramen. Han lade dit två ental 
för att få den femte raden helt full och sedan fortsatte med två hela rader eftersom det är 
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20. Slutligen hade han två kvar från de fyra entalen i 24 som han lade i en ny rad, vilket 
gör att Markus direkt såg att det just då är 72 godisbitar. Gruppen med Elis/Kalle/Wanja 
glömde bort att använda kulramen till sista delberäkningen. De adderade enbart 
48+24+39, medan Markus tog hjälp av ännu en kulram för att lägga till de 39 
polkagrisarna för att få fram en summa.  
 

Markus: Så tar jag dom här 39. Då börjar jag här och lägger på 8 på entalen. Sen 
30 och sen ett ental kvar och då blir det 111 (Skola B, intervju). 

 
Analys 
En svårighet med positionssystemet blir tydlig i och med att eleverna på båda skolorna 
inte tycker att kulramen räcker till. Trots att eleverna på skola A fått genomgång i att en 
rad skulle kunna vara hundratal, kan eleverna inte urskilja den kritiska aspekten. Inte 
heller eleverna på skola B kan urskilja att 10 tiotal är ett hundratal. Eftersom eleverna på 
skola B inte blivit informerade om det under genomgången tolkar vi det som en kritisk 
aspekt för gruppen som läraren skulle behöva synliggöra för eleverna (Lo, 2014).    
 

6.3 Lärare och elevers resonemang vid val av laborativt material  
Den sista frågeställningen skiljer sig från det två tidigare. Den handlar om att ta reda på 
hur lärare och elever resonerar vid val av laborativt material i arbete med 
problemlösning med addition och subtraktion. Vi har även kunnat sammanställa 
resultaten av elevernas val av laborativt material till varje uppgift vid problemlösning 
med addition och subtraktion. 
 
Resultat 
Vid intervjun av lärare 2 på skola B ställdes frågan angående tankegångar över vilka 
material som är bäst lämpade. Läraren lyfte kulramen som exempel eftersom det är 
någonting som eleverna växt in i redan från början. Läraren berättade även negativa 
aspekter av kulramen, vilka bland annat var att en kulram alltid är en kulram som man 
räknar på (Lärare 2, skola B, intervju). Pengar var någonting läraren ansåg som ett bra 
material när de övar talsorter - enkronor är ental, tiokronor är tiotal och hundralappar är 
hundratal. En nackdel med pengar kan enligt lärarens tyckte vara att pengar är pengar 
(Lärare 2, skola B, intervju). Därför ansågs det att centikuber och kaplastavar var de 
bästa alternativen. Detta eftersom att det är material som är rejäla att hålla i och går att 
visualisera som någonting annat än endast kuber eller stavar. Det framkom även vid 
intervjun med läraren.  
 

Men alltså jag har ju använt dem på det sättet att man har låtsats att det varit 
annat. Det kan ha varit som nu exempelvis med hopprepet då tänker man ju att 
varje sån centimeter blir en meter. Vi har använt det på det viset att eller att det 
kan vara bullar (Lärare 2, skola B, intervju).  

 
Under intervjuerna med eleverna på skola B ansåg de att centikuber var det material 
som tar lång tid att förbereda och använda. Eleverna sa också att de tyckte det var 
jobbigt att man fick räkna om allt om de tappade bort sig när de höll på med 
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uträkningen. Totalt sett använde enbart 8% av eleverna centikuberna till någon av 
uppgifterna. En elev sa under intervjun:  
 

Kalle: För att då tar man först så många sen måste man räkna bort och de eh går 
lite långsammare (Skola B, intervju).  

 
Från observationer på skola A, fick eleverna under genomgången frågan om vilket 
material som skulle fungera bra vid höga tal. Eleverna var överens om att de skulle valt 
kulramen. De tankar som eleverna hade om kulramen vid intervjun var att den är bra till 
många olika saker vilket har bekräftats i elevernas val av material i arbete med 
problemlösningsuppgifterna. Totalt sett har 49 % av eleverna valt kulramen till 
uppgifterna. Det framkom att eleverna ansåg att den var bra när de ska räkna under 100, 
vid multiplikation samt när de arbetar med tiotal och ental. Den nackdel som lyftes fram 
efter de provat använda materialet vid problemlösningsuppgifterna var att det är jobbigt 
att ta fram kulorna om det är ett högt tal samt att de behöver räkna om alla kulor om de 
tappar bort sig under lösningsprocessen.  
 
När vi frågade Lärare 1 vilket material som hon helst använder framkom det att Gudrun 
Malmers lappar (Lärare 1, skola A, intervju) var omtyckt. Vidare samtalades det om 
hundrarutan vilket lärare 1 från skola A ansåg som ett väldigt bra material. Hundrarutan 
var även uppskattad av eleverna. Alla elever använde den till någon av uppgifterna. 
Totalt 42 % ansåg hundrarutan som bäst lämpad till någon av problemuppgifterna. De 
fördelar som eleverna nämnde var att det var lätt att få en överblick, det var lätt när man 
hela tiden såg siffrorna, det underlättade att räkna när de kunde flytta bakåt och framåt. 
De ansåg att hundrarutan kunde användas till det mesta men extra lätt inom addition, 
subtraktion och vid 10-skutt. En annan fördel som eleverna lyfte var att de inte behövde 
räkna om hela tiden utan ständigt såg siffrorna. En grupp berättade att hundrarutan var 
något nytt och att den därför var extra rolig att använda. Den enda nackdelen eleverna 
lyfte om hundrarutan var att division blev svårt att räkna med hjälp av den. Under 
intervjun framkom det att flera av grupperna ansåg att hundrarutan var det material de 
fått bäst stöd från.  
 

David: Den är lätt för det är bara att räkna framåt och då ser man vad det blir och 
då kan man få in det i hjärnan. (Skola A, intervju)  
Kalle och Elis: Hundrarutan för då ser man allt framför sig utan att man behöver 
fixa i ordning allt innan.  (Skola B, intervju)  

 
Vid intervjuerna med de två lärarna togs frågan angående positiva och negativa aspekter 
av användningen av laborativt material upp. Lärare 1 från skola A ansåg att fördelarna 
med användandet av laborativt material var att de kan bygga med det och få fram svaret 
på sin uppgift… En hjälp är det ju (Lärare 1, skola A, intervju). Nackdelen ansåg 
läraren att det var bindande för eleverna på så vis att de förlitar sig på materialet så 
mycket att det blir svårt att släppa taget om det. Trots detta ansåg lärare 1 att eleverna 
ändå bör använda laborativa material till dem känner sig säkra nog att släppa taget om 
det. Läraren på skola B ansåg att fördelen med att använda laborativt material var 
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genom att försöka ge eleverna referensramar kring matematik. Det var något eleverna 
naturligt fick förr, men är något som de går miste om idag eftersom man inte behöver 
räkna i samma utsträckning idag. Lärare 2 berättade även om negativa aspekter av att 
använda laborativt material.  
 

Det negativa kan vara att dom fastnar i det. Antingen att dom bara pillar med det 
eller att dom istället för att använda huvudet och huvudräkning så använder dom 
kulramen istället för att det är tryggt och det är smidigt och mindre jobbigt 
(Lärare 2, Skola B, intervju) 

 
Vi uppmärksammade att en del elever resonerade och pratade med varandra om vilket 
material som kunde vara bäst och passa till just den berörda uppgiften. Under elev 
intervjun frågade vi eleverna ifall de tyckte det var bäst då de fick välja material själva 
eller om de föredrog att läraren visade vilket de skulle använda. Eleverna svarade då att 
de var bäst att välja själva.  
 

Nils: För man kanske inte alltid tycker att det hon (läraren) väljer är bäst (Skola 
A, intervju).  

 
Analys 
Något gemensamt som de båda lärarna tog upp var den negativa aspekten av kulramen 
trots att det tydligt syns både bland elevintervjuerna och bland de procentuella 
resultaten att kulramen var de mest uppskattade materialet bland eleverna. Utifrån 
intervjuerna med lärare och elever var även hundrarutan väldigt omtyckt. En variation 
för hur materialen kan användas öppnar dörrar för elevernas urskiljning av 
lärandeobjektet (Wernberg, 2009). Det krävs variation eftersom läraren inte kan veta på 
vilket sätt eleverna urskiljer och uppfattar de olika fenomenen det vill säga materialen 
(Marton, 2014).   
 
En tolkning är att både lärare och eleverna bör bli reflekterande och kunna jämföra 
materialen för att urskilja så många aspekter som möjligt från varje material. Reflekterar 
läraren över relationen mellan elever och lärandeobjektet i fråga hjälper det eleverna att 
kunna relatera materialet och matematiken till verkligheten. Även att lärarna inte kan 
relatera materialen till verkligheten, kanske eleverna kan det (Lo, 2014). Anledningen 
till att eleverna inte reflekterat positivt över det laborativa materialet i form av 
centikuber är att de inte förstår materialet fullt det vill säga att det är svårt att använda 
något som man inte förstår (Magnusson & Maunula, 2011) . Problemlösning i par ger 
möjligheter för eleverna att öva upp sin resonemangsförmåga tillsammans med någon 
och på så vis synliggöra kritiska aspekter både för eleven själv och för läraren (Olteanu 
& Olteanu, 2013). 
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7 Diskussion och slutsats  
I denna del diskuteras metoden samt resultatet utifrån våra tankar och erfarenheter. De 
avslutande delarna i diskussionen berör arbetets konsekvenser i verksamheten samt 
förslag på fortsatt forskning.  
 
7.1 Metoddiskussion  
Valet av att arbeta med semistrukturerade intervjuer har gjort att de personer vilka blivit 
intervjuade kunnat berätta om sina åsikter, erfarenheter och upplevelser av ett arbete 
med olika laborativa material inom problemlösning med addition och subtraktion. Våra 
frågor gav många svar till den tilltänkta undersökningen. Intervjuerna valdes att spelas 
in med anledning av att kunna analysera utifrån ett korrekt material och i avsikt att 
kunna lägga fokus på informanterna. Vid intervjuerna krävdes det att ställa frågor och 
följdfrågor utifrån ett objektivt synsätt. En påverkan av intervjuernas tillförlitlighet kan 
dock ligga vid lärarnas och elevernas ärlighet och tolkning av frågorna. En tankegång 
med följdfrågor var att minska effekter av feltolkningar. Dock hade det varit bra om fler 
följdfrågor ställts kring tankar om materialen eftersom det endast blev fokus på att 
diskutera ett av materialen och inte lika mycket kring de resterande två. Utifrån de svar 
vi fått under intervjuerna är resultatet tillförlitligt. Deras ärlighet om materialen och hur 
de använder dem har varit tillförlitligt eftersom det lyfts både fördelar och nackdelar. De 
har även delvis kritiserat de utvalda materialen, vilket tolkas att de inte svarar utifrån 
vad vi förväntas vilja höra. Transkriberingen av intervjuerna skedde direkt efter 
tillfällena och utan svårigheter. Rösterna har kunnat spelas in via flera inspelningskällor 
i form av en ipad och två mobiltelefoner under genomgången och från olika håll, vilket 
gjort att vi kunnat fånga vad lärare samt elever sagt. Detta har underlättat vid analys och 
tolkning av den insamlade empirin. Vid tolkningen av intervjuerna lästes de 
transkriberade texterna ett flertal gånger ur mätnoggrannhetssynpunkt, vilket gjorde att 
vi fann nya synsätt kring deras tankegångar. 
 
En tanke vi funnit som bristfällig i undersökningen var att lärarna skulle fått tydligare 
information om hur de skulle lägga upp sin undervisning vid det första 
observationstillfället. Lärarna hade tolkat beskrivningen om upplägget olika och därför 
var skillnaderna i resultatet markanta. Hade det samtidigt gjorts på ett annat sätt så hade 
lärarna endast anpassat undervisningen utifrån vår exakta beskrivning. Ett sådant 
tillfälle hade inte visat lärarna i naturliga undervisningssituationer, vilket hade gjort 
resultatet icke tillförlitligt. Utifrån det är den utförda undersökningen och mätningen i 
dagsläget gjord på ett tillförlitligt sätt eftersom lärarna inte i hög grad påverkades av 
oss.     
 
En brist i undersökningen är att bortfall av godkännande från föräldrar. Det har gjort att 
vi inte kunnat intervjua alla de elever som stuckit ut från mängden, utan enbart några 
stycken. Däremot har intervjuerna med eleverna ändå kunnat ge oss intressanta svar, 
vilket kunnat göra vår undersökning tillförlitlig.   
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Beslutet att begränsa urvalet till enbart två skolor samt ur en bekvämlighetssynpunkt 
gjort ett urval genom att tidigare knyta kontakter på skolorna, leder till att resultatet i 
vår forskning fått begränsade generaliseringsmöjligheter. 
 
7.2 Resultatdiskussion  
Resultatdiskussionen är utformad utifrån frågeställningarna vilka har genom resultatet 
kunnat besvarat. I denna del diskuteras resultatet och de slutsatser vi kunnat dra.  
 
7.2.1 Aspekter lärarna lyfte vid genomgång  
Av resultatet framgår det tydligt att de aspekter som lärarna lyft under genomgången 
kan kategoriseras under positionssystemet, beräkningsstrategier, sambandet mellan 
addition och subtraktion samt ordningen vid subtraktion. I enlighet med Taflin (2007) är 
det till fördel om läraren möjliggör att eleverna innehar metoder för hur de ska kunna ta 
sig an problemuppgifter. Det gör det möjligt för en utveckling mot svårare 
problemuppgifter med addition och subtraktion utan stöd från laborativa material. 
Genom att lärarna lyfte aspekter av innehållet med hjälp av olika material inom addition 
och subtraktion får eleverna en bredare förståelse. I linje med Durmus och Karakirik 
(2006) förbättras kommunikationsförmågan hos eleverna inom matematiken vilket 
medför att eleverna kan sätta ord på sina kunskaper och få syn på kopplingen mellan 
matematik och det verkliga livet.  
 
Det är omöjligt att veta exakt hur eleverna tänker och vilka kunskaper de har. Det är 
därför viktigt att läraren reflekterar över vilka aspekter som bör lyftas fram under flera 
lektioner på varierande sätt. Detta eftersom alla elever tillgodogör sig kunskaper på 
olika sätt och genom olika representationsformer något som går i linje med vad Rystedt 
och Trygg (2013) skriver.  
 
En konsekvens av att eleverna inte vet vilka beräkningsstrategier de ska använda sig av 
för att komma fram till ett svar. Vid sådana tillfällen blir det laborativa materialet blir 
inte till någon nytta, eftersom eleven i fråga inte fått tillräckligt med variation för hur 
det ska användas. Om eleverna endast innehar ett fåtal metoder kan en konsekvens bli 
att eleverna tappar motivation till matematikundervisningen. Det blir inte tillräckligt 
utmanande för eleverna, utan istället enformigt och tråkigt. Som lärare ska man alltid 
sträva efter att kunna utmana alla elever. Några elever kanske endast behöver ett fåtal 
strategier för att få känslan av en utmaning. På så vid tappar de eleverna inte 
motivationen. Andra elever behöver kanske däremot en större variation av strategier för 
att det ska bli utmanande och motiverande. Det gäller att möta eleverna utifrån deras 
erfarenheter och intresse bland problemlösningsuppgifterna i matematiken vilket 
Jaworski (1994), Van De Walle (2007) samt Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) 
även skriver om. Av resultatet framkommer det att båda grupperna är vana vid arbete 
med problemlösning. Problemlösning är någonting som är eftersträvansvärt i dagens 
samhälle eftersom eleverna ständigt möter problem både i skolan och på fritiden.  
Vid arbete med problemlösning i skola A hör det inte till vanligheten att ha ett så stort 
utbud av laborativt material. Som nämnt arbetar även skola B ofta med problemlösning. 
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Läraren förespråkar däremot användningen av laborativt material i större utsträckning. 
Vi anser att det är positivt att båda klasserna arbetar frekvent med problemlösning och 
laborativt material då Rydstedt och Trygg (2013) skriver att det kan vara både som stöd 
och som utmaning för eleverna. 
 
Taflin (2007) skriver att det finns olika typer av problemuppgifter, det vill säga 
problem, textuppgifter och rutinuppgifter.  De uppgifter eleverna har fått ut av lärarna är 
en blandning av rutin- och textuppgifter. Problemlösningsuppgifter bör vara mer öppna 
där det inte finns några självklara svar. Skillnaderna i våra och lärarnas uppfattningar 
kan ha gjort att eleverna är ovana med den typen av uppgifter och därför ansåg några 
elever uppgifterna svåra eftersom det saknades ett enda korrekt svar till varje uppgift. 
En anledning till att eleverna anser att problemlösning är svårt skulle kunna vara att de 
inte mött tillräckligt med problem då de krävs många tillfällen att öva (Lester 1987).  
 
7.2.2 Berörda aspekter i elevernas lösningsstrategier  
I denna del diskuteras resultatet utifrån de aspekter som eleverna berört när de arbetat 
med de olika laborativa materialen inom problemlösning med addition och subtraktion. 
Diskussionerna handlar även om hur eleverna har resonerat för att komma fram till 
lösningarna av uppgifterna.  
 
Genom resultatet är det tydligt vilka aspekter som eleverna tagit till sig från lärarnas 
genomgångar, bland annat genom positionssystemet. Detta synliggörs genom att 
eleverna använder olika kulors värde på kulramen, olika färgers värde på kulramen och 
raders värde på hundrarutan. Något som även är tydligt utifrån resultatet är att eleverna 
har en stor vidd av egna beräkningsstrategier. Det betyder att eleverna måste ha 
tillgodosett sig de förkunskaper som krävs för hur man kan räkna.  
 
Genom att låta eleverna arbeta med problemlösningsuppgifter i par kan man som lärare 
synliggöra vad eleverna kan eftersom det täcker ett stort område (Gill & Boote, 2012). 
Eftersom problemlösning är öppet och inte styr eleverna in på en speciell strategi, kan 
man ännu tydligare se elevernas idéer om vilka beräkningsstrategier som är användbara. 
Vid problemlösningsuppgifter kan eleverna inte endast gissa sig fram, utan de måste 
inneha matematiska kunskaper och förmågor att se problemet. Med andra ord bör 
eleverna veta hur de ska kunna möta problemet för att kunna lösa de (Rystedt & Trygg, 
2013).  
 
En oväntad upptäckt är att eleverna på skola A som är vana att arbeta utan material tog 
överraskade mycket stöd från materialen. Orsaker till det skulle kunna vara att eleverna 
ombads att använda sig av materialen vid problemuppgifterna. Ytterligare en orsak kan 
ligga vid att eleverna på skola A inte har vanan vid att arbeta med problem som saknar 
ett givet svar och att de därför behövde stöd från materialet (Taflin, 2007).  
 
Genom materialen i alla uppgifter får eleverna stöttning i hur de tänker matematiskt. 
Därmed kan materialet vara till hjälp för elevers tänkande och utvecklande av fler 
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möjliga matematiska strategier. Det laborativa materialet ses som ett medierande 
verktyg (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012).  
 
Av resultatet har det visat sig fördelar med att eleverna fått arbetat i par eftersom de fått 
lära av varandra vilket utvecklat deras resonemangs- och kommunikationsförmåga. 
Konflikterna som uppstod handlade om att eleverna befinner sig på olika 
kunskapsnivåer och därför är det viktigt att eleverna lär sig ta hjälp från varandra 
(Taflin, 2007; Vikström, 2005). De elever som är i svårigheter lyfts upp av de elever 
som har en högre kunskapsnivå vilket kopplas till den proximala utvecklingszonen 
(Lundgren, Säljö & Liberg, 2012; Sterner, 2015; Yackel & Hanna, 2003). Utifrån vad 
Bergsten (2006) skriver så blir eleverna bra på att uttrycka sina tankegångar i ord vilket 
är en följd av arbete med problemlösning. När eleverna berättar hur de löst uppgifterna 
för oss synliggörs deras förståelse för sin egen genomförda lösning. Det är svårt för en 
elev att själv sätta ord på någonting som den inte själv förstår. Med tanke på de 
förklaringar och resonemang eleverna har i resultatet syns det att eleverna från båda 
skolorna har utvecklat goda beräkningsstrategier, en resonemangsförmåga samt 
kommunikationsförmåga. Om en elev inte kan förklara hur uppgiften har utförts kan det 
bero på att den inte förstår strategierna, utan enbart gör det per automatik och inte 
förstår det bakomliggande orsakerna.   
 
7.2.3 Lärare och elevers resonemang  
Detta avsnitt belyser våra tankar kring frågeställningen om hur lärare och elever 
resonerar vid val av laborativa material i arbete med problemlösning med addition och 
subtraktion. Vi anser att det finns fördelar och nackdelar med laborativa material som 
läraren väljer ut. Det som inte framkom var lärarnas reflektioner över om de brukade ta 
reda på vad eleverna ansåg kring materialen. Erbjuds eleverna att reflektera över vilka 
av flera material som de anser som bäst lämpade till specifika uppgifter bidrar det till att 
eleverna tränar upp sina resonemangsförmågor samt blir bekväma i vilka material som 
är till fördel att använda för att hjälpa dem att förstå vilka matematiska kunskaper som 
används för att lösa uppgiften på bästa sätt. Det öppnar även dörrar för eleverna att testa 
sin egen väg för att kunna lösa olika matematiska problem (Taflin, 2007; Moyer, 2001; 
Lampert, 1990).  
 
Clements (1999) skriver att användandet av laborativt material kan visa på sämre 
resultat. Det händer när eleverna inte fått kunskaper och förståelse för hur materialet i 
fråga ska användas (a.a.). Slutsatsen av detta är att det är viktigt att läraren ger eleverna 
tillräckligt med kunskaper för materialets användning. Läraren bör dock tänka på hur 
mycket information som bör ges för att eleverna inte ska känna sig låsta över 
materialets användningsområde. Sammanfattningsvis anser vi att en undersökning av 
denna form kan bra för att få både lärare och elever reflekterande över positiva och 
negativa aspekter kring olika utvalda laborativa material och dess användning.  
 

7.3 Resultatets konsekvenser för arbete inom skolan  
En viktig faktor som läraren bör tänka på vid arbete inom problemlösning med addition 
och subtraktion med tillgång till laborativt material är hur undervisningen bör läggas 
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upp utifrån elevernas behov och kunskapsnivå. Det är viktigt att eleverna i 
undervisningen får möjlighet att resonera med varandra i grupper som i helklass om vad 
för slags problem det är och hur det effektivt kan lösas. Det möjliggör elevernas 
utveckling av resonemangs- och kommunikationsförmåga i större utsträckning än vid 
enskilt arbete. Eleverna bör bli vana vid arbete med problemuppgifterna som saknar 
givna strategier och ett korrekt svar. Problemuppgifter med givna svar är något som 
eleverna på samma sätt kan koppla till livet utanför skolan vilket i sin tur inte utvecklar 
elevernas förmågor i samma utsträckning som öppna problem.  
 
Undersökningen har gett oss en bättre förståelse för hur laborativt material kan 
användas inom problemlösning med addition och subtraktion. Vi hoppas att vi från start 
kan erbjuda eleverna variation för att eleverna ska kunna utveckla och få förståelse för 
matematiken. Vi är positiva till användandet av laborativt material. Problemlösning med 
addition och subtraktion är ett område inom matematiken som vi från början kommer 
prioritera eftersom det ger eleverna möjlighet att utvecklas på många sätt. Den 
viktigaste insikten vi fått som vi vill delge andra är att elever använder många olika 
strategier för att lösa problem samt att det krävs variation av material för att nå alla.   
 
7.4 Förslag till fortsatt forskning  
Laborativa material inom problemlösning med addition och subtraktion är ett intressant 
område att utforska med fokus på olika aspekter. Under arbetets gång har nya frågor 
väckts. Det vi skulle uppmana andra till att utforska är om materialen skulle vara till 
nytta inom andra matematiska områden än inom problemlösning med addition och 
subtraktion. Ytterligare frågor som uppkommit är hur lärare arbetar och planerar sin 
undervisning med problemlösning och laborativa material i fokus.   
 
7.5 Slutsats  
Syftet med undersökningen var att redogöra för vilka aspekter inom addition och 
subtraktion vid problemlösning som läraren vid genomgången synliggjorde för eleverna 
med hjälp av laborativt material. Syftet var också att undersöka vilka aspekter som 
berördes när eleverna i årskurs tre arbetade med laborativt material. Vi har även belyst 
lärares och elevers resonemang vid val av laborativt material inom ovan nämnda 
matematiska områden. De slutsatser vi kunnat dra utifrån insamlad empiri och analys är 
att det är viktigt att ha en varierad undervisning för att ge eleverna de förkunskaper som 
krävs för att kunna hantera materialen samt lösa uppgifterna på ett effektivt sätt. De 
aspekter inom addition och subtraktion som lärarna i studien lyfte och som eleverna 
genom uppgifterna berörde var positionssystemet, beräkningsstrategier, ordningen vid 
subtraktion samt sambandet mellan addition och subtraktion.  
 
Utifrån elevernas lösningsstrategier är slutsatsen att problemlösning i par utvecklar 
deras matematiska förmågor. Det krävs även en variation av material och 
beräkningsstrategier för att nå fram till alla elever, lärarens sätt är inte alltid det bästa 
och alla elever uppfattar inte fenomenen på samma vis. Genom kommunikation kan 
läraren synliggöra elevers olikheter och få alla elever att förstå. Diskussioner kring 
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användningen av olika material skapar möjligheter för eleverna att få förståelse kring 
matematiska strategier och hur det utvecklar varandras matematiska tankegångar 
ytterligare.  
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I 
 

Bilagor 
 
Bilaga A- Information till lärare före besök  
 
När vi kommer ut första gången vill vi främst kolla på dig. Vid tillfället kommer du att 
få utföra en lektion med hjälp av tre laborativa material - kulramen, centikuber och 
hundrarutan. Vi vill gärna att du börjar lektionen med att ha en genomgång för eleverna 
- vad de är för material och hur du tänker att eleverna kan arbeta med materialen utifrån 
problemlösning med addition och subtraktion. Vi kommer under genomgången att spela 
in din röst, vilket är ett sätt för oss att komma ihåg vad du sagt under genomgången. 
Efter genomgången vill vi gärna att du förberett problemlösningsuppgifter med addition 
och subtraktion som eleverna kan arbeta med och då såklart uppgifter där eleverna har 
nytta av materialen. Bäst är det om du har en eller flera uppgifter till varje material som 
eleverna får ut tillsammans med materialet när de arbetar. Vi har tänkt att eleverna ska 
arbeta i par för att kunna föra ett resonemang tillsammans om materialet och uppgiften. 
Vi kommer att ha med oss materialet men eftersom jag vet att ni har centikuber kändes 
de onödigt för oss att skaffa fram de så vi lånar gärna de under lektionen om de är okej. 
När lektionen är slut önskar vi att få lite tid att intervjua dig (max 15 min).  
 
Vid andra tillfället kommer vi att fokusera på eleverna. Vi kommer ta med oss utvalda 
problemlösningsuppgifter och samma material som vid första tillfället. Eleverna 
kommer i grupper om två bli tilldelade problemlösningsuppgifter som de ska lösa med 
hjälp av materialet. Vid detta tillfälle är det upp till paren att själva få tänka ut vilket 
material som de ska använda till varje uppgift. Det gör vi för att höra hur eleverna 
resonerar kring valt material till de olika uppgifterna. När eleverna arbetar med 
uppgifterna kommer vi cirkulera i klassrummet för att se hur de använder materialet. 
Efteråt önskar vi få tid till intervju. Vi kommer att välja ut max tre grupper för att få 
reda på hur de har tänkt och få svar på vilka material som är mest uppskattade bland 
eleverna.  
 
Om något är oklart eller om du har några frågor så tveka inte att kontakta oss! 
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Bilaga B- Vårdnadshavarens samtycke  
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går sista året på grundlärarprogrammet med inriktning mot 
arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi 
skriver just nu självständigt arbete inom matematik som inriktar sig på användandet av 
laborativt material inom problemlösning.  
 
Vi kommer under några tillfällen komma till klassen och observera läraren och barnen 
när de arbetar. Vi kommer att undersöka hur läraren framställer laborativt material samt 
hur eleverna arbetar med laborativt material inom problemlösning i matematik. Vi vill 
även undersöka vilket laborativt material elever och lärare anser är till hjälp för elevers 
utveckling inom problemlösning. Därför önskar vi att få intervjua några elever kring hur 
de tänkte när de valde material samt hur de använde det laborativa materialet vid 
problemlösning. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Resultatet 
kommer att analyseras och enbart användas som underlag till vårt arbete. Vi kommer 
använda informationen från barnen på ett sådant sätt att de inte går att känna igen vem 
eleven är. 
 
Under intervjun kommer vi att behöva spela in elevens röst men vi kommer inte att 
filma. För att vi ska kunna intervjua ditt/ert barn och för att vi ska kunna använda de 
insamlade materialet så behöver vi ditt/ert samtycke.  
 
Vänligen fyll i nedanstående talong och lämna den till ansvarig lärare senast 16/11-16 
 
För eventuella frågor kontakta: 

Charlotte Cronsioe cc222ee@student.lnu.se  

Isabelle Wirzén iw222bv@student.lnu.se  

Tack på förhand!  
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
 
-------✂------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Samtycke för (eleven) _________________________________________________ 
 
Jag/Vi samtycker till att material, där mitt/vårt barn finns med, får användas enligt ovan 
 
JA (   ) NEJ  (   )  
 
 
Vårdnadshavares underskrift __________________________________________ 
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Bilaga C- Problemlösningsuppgifter   
 
1.Det finns nyckelpigor med olika många prickar.   

De kan ha 4, 6, 8, 9 eller 12 prickar.  

Vilka olika nyckelpigor kan ha 34 prickar tillsammans?  

 

Använd materialet och kom på olika lösningar.  

Skriv på mattespråket.  

 

Mattespråket:__________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Sätt ett kryss i rutan vid de material som ni använde: 

 
 
 
2. På en gård på landet finns det tre olika sorters djur.  

Det finns höns, kor och grisar. 

Totalt finns det 24 huvuden på gården.  

Hur många ben finns det?  

 

Använd materialet till hjälp.    

 

Svar: Det finns ___________________________________ ben på gården.  

 

Sätt ett kryss i rutan vid de material som ni använde: 
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3. Kajsa kastar pil.  
Vid första kastet får hon totalt 14 p.  
Vid andra kastet får hon totalt 16 p.  
Vid tredje kastet lyckas hon totalt få 30 p.  
Vid fjärde och femte kastet får hon bara 5 p per omgång.  
Hur många poäng träffar Kajsa i sista kastet om hon totalt få 
100 poäng?  
 
Använd materialet och skriv på mattespråket.  
 
Mattespråket:__________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Svar: Kajsa fick _________________________ poäng i sista kastet.  

 

Sätt ett kryss i rutan vid de material som ni använde: 

  

 

 

4. I godisaffären finns det choklad, geléhallon och polkagrisar.  

Det finns 48 stycken chokladbitar.  

Geléhallonen är hälften så många som chokladbitarna.    

Det finns 15 stycken fler polkagrisar än geléhallon.   

Hur många godisbitar säljer de i affären?   

 

Används materialet och skriv på mattespråk hur ni tänker.   

 

Mattespråket:__________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Svar: Det finns ________________________________ godisbitar i affären.   

 

Sätt ett kryss i rutan vid de material som ni använde: 
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5.  Välj ett material och använd de till hjälp för att räkna ut hur många 
gäster som är hos Nisse. Skriv på raden.  

 
. 1. Nisse ska ha kalas.  

De första gästerna som kommer är 48 stycken. Efter en stund kommer det 7 
personer till. 

 
Nu är det _________ gäster hos Nisse. 

 
2. Efter en stund lämnar 30 stycken kalaset för att de har ont i magen.  

    15 nya gäster kommer. 
 

Nu är det _________ gäster hos Nisse. 
 

3. När det har gått några timmar till så lämnar alla gästerna kalaset.   
   När Nisse börjar städa undan allt från kalaset ringer det på dörren.   

   82 av gästerna som sa att det inte kunde komma, kom för att överraska Nisse. 
 

Nu är det _________ gäster hos Nisse. 
 

4. 52 personer går hem från kalaset och   
   och det kommer 24 stycken från Nisses klass. 

 
Nu är det _________ gäster hos Nisse. 

 
 

5. 9 personer lämnar kalaset för att köpa fler kakor.   
   Det ringer på dörren och det är 2 av Nisses lärare som har kommit för att fira 

Nisse. 
 

Nu är det _________ gäster hos Nisse. 
 

6. Nu kommer de 9 personerna som skulle köpa kakor tillbaka och   
     har tagit med sig 2 stycken kompisar till. 

 
Nu är det _________ gäster hos Nisse. 

 
7. Nu är alla gäter mätta och glada och vill gå hem. Gästerna tackar Nisse för 

kalet och går hem. 
 

Nu är det _________ gäster hos Nisse. 
 
 

Sätt ett kryss i rutan vid de material som ni använde: 
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6. Filip har sparat pengar för att kunna gå till leksaksaffären och köpa leksaker. 

Han har fått ihop 100 kronor. 

Vilka leksaker skulle han kuna köpa? 

  

Fia med knuff ………………………….………. 62 kr Barbiedocka ……………...…… 73 kr 

 

Färgpennor…………………………………….…. 38 kr Bok …………………………………… 24 kr 

  

Pokemonboll……………………………………... 26 kr Bil ….………………………………... 12 kr  

  

Godispåse…………..……………………………… 17 kr Suddgummi…………….………… 5 k

   

Använd materialet och visa med mattespråket hur du tänkt.  

 

Mattespråket___________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Svar: Jag tycker Filip ska köpa______________________________________ 

 

Sätt ett kryss i rutan vid de material som ni använde: 
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7. Er uppgift är att ta reda på vilka frukter barnen tycker bäst om.  

Läs meningarna och ta hjälp av valfritt material för att komma fram till svaret. 

  

- I klass 2A och 2B  går det sammanlagt 18 flickor och 22 pojkar.  

- Åtta barn har apelsin som favoritfrukt  

- Hälften så många barn tycker bäst om päron  

- Det är dubbelt så många barn som har äpple som som favoritfrukt än vad 

det är som har apelsin som favoritfrukt  

- Tre barn tycker bäst om kiwi 

- Fyra fler än de som gillar kiwi tycker bäst om jordgubbar.  

- Resten av barnen tycker bäst om banan.  

 

Skriv på linjen hur många barn som gillar varje frukt.  

 

Apelsin____ Päron____ Äpple____ Kiwi____ Jordgubbar____ Banan____  

 

Sätt ett kryss i rutan vid de material som ni använde: 

 

Kulram                          Centikuber                           Hundrarutan   
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Bilaga D- Intervjufrågor  
   
 Intervjufrågor - lärare  

1. Hur kommer det sig att du valde att lyfta just dessa aspekter om varje laborativt 
material? 

2. Kändes det som eleverna tog till sig innehållet på ett korrekt sätt? Hur såg du 
det?  

3. Finns det något annat material som du anser vara bättre att använda för att 
eleverna ska kunna utveckla sina matematiska kunskaper? 

4. Hur tänker du när du väljer ut laborativt material till undervisningen? 
5. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med laborativt material? 

 
Ställ följdfrågor… 

 
 
Intervjufrågor - elever 

1. Gick det bra att samarbeta?  
2. Testade ni att använda alla material?  
3. Hur tänkte ni när ni använde det materialet till den uppgiften? Varför var den 

bäst? Fråga om fler uppg./material.  
4. Hur gjorde ni när ni använde - kulram - hundrarutan - centikuber?  
5. Vilket material tycker ni att man lär sig mest matte av?  

 
Ställ följdfrågor… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


