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Abstract 
 

The purpose of this degree project is to examine what impact working with physical 
objects has on children’s learning process concerning addition. We want to explore 
what addition strategies can be exercised using the game “Twice as much”. We have 
observed children in school year 1. To get a good insight in which addition strategies 
the children chose we used so called participating observations. With the game the 
children practice addition, subtraction and to double numbers. The children could use 
dried beans as physical objects. To sum up what we have seen that you can, through 
working with physical objects, create a learning environment so that the children give 
each other positive or negative reinforcement, the children converse/interact with the 
pedagogue and the other children, which gives the pedagogue the chance to observe 
the children’s learning process and development from a cognitive perspective. 
Learning by seeing and learning by doing (see page 11) work well in combination with 
laboratory material. The results show that many addition strategies were used in the 
game “Twice as much”. The most widely used strategies were finger counting, finger 
numbers and by starting with the largest number. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilken påverkan ett laborativt 
arbetssätt har på skolbarnens inlärningsprocess gällande addition. Vi vill även ta reda 
på vilka additionsstrategier man kan öva genom spelet Dubbelt upp. Vi har observerat 
barn som går i år ett och vi har använt oss av deltagande observation för att få en nära 
inblick i vilka additionsstrategier barnen väljer. Med spelet tränar barnen på bl.a. 
addition, subtraktion och att dubblera. Som laborativt material till spelet fick de 
använda sig av torkade bönor. Sammanfattningsvis har vi sett att man genom ett 
laborativt arbetssätt kan skapa en inlärningsmiljö där barnen ger varandra negativ 
eller positiv förstärkning samt att barnen konverserar med pedagog eller medspelare 
vilket ger pedagogen en chans att se barnens inlärning och utveckling ur ett kognitivt 
perspektiv. Visuell och kinestetisk inlärningstyp (se sida 11) passar bra tillsammans 
med ett laborativt material. Resultaten visar att många additionsstrategier användes i 
spelet Dubbelt upp. De mest förekommande var fingerräkning, fingertal och börja 
med det största talet. 
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1 Inledning 

Vi når snart slutet på vår utbildning som lärare mot de tidigare åren. Under vår 3,5 års 
studietid har vi utvecklat våra kunskaper inom pedagogiken och didaktiken men även 
inom ämnen som matematik (vårt ämnesval) och svenska. Under vår utbildning har vi 
även varit på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i våra partnerskolor. Hur många 
dagar och veckor vi har tillbringat i skolans verksamhet har varierat termin från 
termin. VFU:n har gett oss möjlighet att träna på vår blivande roll som lärare. Vi har 
även fått möjlighet att träna på våra utvecklingsområden samt skaffat oss vissa 
färdigheter som vi behöver för att kunna bedriva en funktionell undervisning i skolans 
verksamhet. Under utbildningen har vi diskuterat, reflekterat, utvärderat och 
fördjupat oss i de olika komponenter som utgör stora delar av vårt uppdrag och det 
komplexa läraryrket. 
 

1.1 Bakgrund 
”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja lärande för att 
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.” (Lpo 94, s. 5). 
 
Efter att ha studerat olika matematikböcker för barn i år ett såg vi att de områden som 
barnen arbetar med generellt är talraden från noll till tjugo, addition, dubbelt och 
hälften samt inslag av klockan, mönster, udda och jämna tal, vardagsräkning, 
tankeformer och räknesagor. Många barn har redan en viss taluppfattning när de 
börjar i sitt första år i skolan och de flesta vet att två äpplen + två äpplen= fyra äpplen. 
Med anledning av att barnen redan utvecklat en viss taluppfattning redan i förskolan 
väljer vi att fördjupa oss inom området addition. 
 
De komponenter som innefattar att ett barn utvecklar ett bra matematiskt tankesätt är 
taluppfattning och addition. Om man tittar på strävansmålen (Lpo 94) hittar man 
riktlinjer som talar för att barnet bland annat ska: utveckla ett intresse för ämnet, de 
ska tro på sig själva när det gäller att tänka matematik, lära sig matematik samt 
använda sig av matematik i vardagen. Som pedagog har man inte bara ansvaret att 
överföra grundläggande värden och att förbereda barnen för det vuxna livet, utan vi 
ansvarar även för att hitta de metoder som främjar barnens lärande. Det är dessa delar 
av lärandet och läraryrket som fick oss att vilja veta mer om grundläggande addition 
och om att arbeta laborativt. 
 
I våra partnerskolor har vi känt frustration över vår avsaknad att konkret visa 
matematiken för barnen. En viss typ av laborativt material kan man hitta i så gott som 
alla skolor i landet t.ex. Centimokuber och Cuisenaires stavar. I dagens skolverksamhet 
med de olidliga besparningarna på både lärare och material har gjort att vi inte kunnat 
fördjupa oss i hur laborativt material kan användas, trots att vårt intresse för detta är 
oerhört stort. Tiden har inte räckt till vare sig för oss studenter eller för våra 
handledare. Vi har ofta reflekterat över vad det finns för laborativt material, hur det 
kan användas samt om man kan tillverka det laborativa materialet själv med tanke på 
att skolans ekonomiska resurser är begränsade. 
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken påverkan ett laborativt arbetssätt 
har på skolbarns inlärningsprocess för addition.  

  
1.3 Forskningsfrågor 
Våra frågeställningar blir således:  

 Hur påverkar det laborativa materialet barnens inlärningsmiljö? 

 Hur passar de olika inlärningstyperna in med laborativt material? 

 Vilka additionsstrategier kan övas genom det valda spelet? 
 

1.4 Arbetets disposition 
Arbetet består av åtta kapitel.  
 
I det första kapitlet presenteras syfte och frågeställningar samt anledningarna till 
varför vi valt att skriva om matematik, addition och att arbeta laborativt.  
 
I kapitel två behandlas de teorier som vi använder vid analys av observationer från 
barns arbete med hjälp av laborativt material. Inlärningsprocessen hos barn förklaras 
utifrån olika inlärningsteorier. De olika inlärningsteorierna kopplas sedan i analysen 
till barnens inlärningsprocess vid arbetet med det laborativa materialet. Olika 
inlärningstyper förklaras. Även dessa olika typer används vid analysen av insamlad 
data, observationerna. Eftersom det laborativa materialet valts för att behandla 
addition presenteras olika forskares syn på additionsstrategier. 
  
Kapitel tre innehåller en beskrivning av vad som står i styrdokumenten som vi funnit 
relevant till denna studie. Detta kapitel innehåller även en presentation av 
matematiken i förskolan och skolan samt om laborativt material från olika 
leverantörer som man ofta finner i skolans vardag. Vi har även beskrivit laborativt 
material som man kan tillverka själv som lärare. 
 
I kapitel fyra skriver vi hur vi gått tillväga när vi utformat denna studie. Eftersom 
denna studie involverar observationer har vi i detta kapitel tagit med de 
forskningsetiska principerna och fördelar- och nackdelar för vår typ av observation 
(deltagarobservation). Vi har också beskrivit vårt urval och de begränsningar vi var 
tvungna att göra gällande utförandet av observationen.  
 
I kapitel fem har vi beskrivit och sammanställt våra resultat av observationer utifrån 
de teorier som vi använt oss av i vår studie. För att få en enhetlig bild av resultaten, har 
vi konstruerat en tabell som tydligt visar vilka additionsstrategier, inlärningstyper och 
lärandeteorier vi sett under våra observationer.  
 
I det sjätte kapitlet besvarar vi våra forskningsfrågor utifrån våra observationer och 
relevant litteratur och drar paralleller från dem till skolans styrdokument  
 
I det sista kapitlet, kapitel sju, kommer vår diskussion där vi kopplar samman 
resultaten till de olika inlärningsteorierna, tidigare forskning samt väver in våra egna 
erfarenheter och tankar. Här ger vi även förslag på områden som vi anser är 
intressanta att forska vidare med.  
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2 Teori 
Här beskriver vi de centrala begrepp som genomsyrar examensarbetet vi skrivit. Vi 
skriver också om de lärandeteorier, inlärningstyper samt additionsstrategier som är 
viktiga områden gällande detta arbete, eftersom vi kommer att använda oss av dem när 
vi analyserar olika delar av vår insamlade data.    

 
2.1 Centrala begrepp 
De centrala begreppen som genomsyrar vårt arbete är taluppfattning, addition, 
laborativt material, konkret material och inlärningsmiljö. 
 
2.1.1 Taluppfattning 
Det finns ingen definition på taluppfattning eftersom taluppfattning bygger på olika 
beståndsdelar. Beståndsdelarna är varierande beroende på vilken forskare man frågar 
och det finns inget entydigt svar. En förekommande teori om vilka delar 
taluppfattningen baseras på är att barnet förstår vad ett tal betyder samt hur stort det 
är, kan använda sig av likvärdiga uttryck av ett tal, meningen med olika algoritmer, 
räkna ut samma sak fast på olika sätt samt kan överslagsräkna (NCM). 
 
2.1.2 Addition 
Addition hör till ett av de fyra räknesätten och symbolen för addition betecknas +. 
Talen som ska läggas ihop kallas för termer och tillsammans blir de en summa. T.ex. 
2+2=4. Minst två termer måste finnas med för att man ska kunna få en summa (NE).  
 
2.1.3 Laborativt och konkret material 
Enligt Malmer (2002) används laborativt material i ett laborativt arbetssätt. Malmer 
skriver att ett laborativt arbetssätt behövs i matematikundervisningen för att barnen 
ska kunna se matematiken konkret. Ett laborativt arbetssätt, anser Malmer, vara ett 
skapande arbete och när hon använder ordet ”laborativa hjälpmedel” syftar hon på 
olika plockmaterial som till exempel flanobilder, centimokuber, pengar, palinmaterial, 
geometriska övningar och spel av olika slag m.m.  
 
Vi tolkar Malmers förklaringar att när man använder sig av laborativa hjälpmedel 
använder man ett laborativt arbetssätt. Att arbeta laborativt är ett uttryck för att 
barnen får olika material att plocka med, för att se matematiken mer konkret. Malmer 
vill att barnen ska se och känna matematiken med hjälp av olika plockmaterial och 
spel. I samband med Malmers egna förklaringar så nämner hon Piagets teori och hans 
uttryck ”handen är hjärnans förlängda redskap”(Malmer, 2002, s. 93). I likhet med 
Piagets teori och Malmers förklaringar så menar de att ett barns utveckling sker genom 
att ”yttre handlingar övergår till att bli inre” (Malmer, 2002, s. 93). 
 
Kilborn och Löwing (2002) använder sig inte av samma begrepp som Malmer. Löwing 
och Kilborn skriver om begreppet konkretisering och menar att konkretisering är ett 
stöd för barnen att förstå språket i matematikundervisningen. När författarna skriver 
om material som till exempel pengar, geometriska övningar och spel använder de sig 
av begreppet laborativt material. Med andra ord anser de att ett laborativt material 
stödjer barnets språkliga förmåga till att se matematiken ur ett konkret perspektiv. 
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Författaren Ahlberg (2002) skriver att avsikten med ett laborativt arbetssätt i skolan är 
att konkretisera talen och ge barnen en omväxling och stimulans. Författaren 
använder sig av ordet ”laborativa hjälpmedel” och menar då som exempel Cuisinaires 
färgstavar, som är ett färdigt material. När barnen får plocka eget material som till 
exempel kottar eller knappar och använder dessa i matematikundervisningen anser 
Ahlberg att barnen arbetar laborativt. 
 
Vi kommer att använda oss av Malmers beskrivningar av begreppen och dess innebörd 
då vi själva anser att arbeta laborativt är ett arbetssätt. I denna uppsats kommer vi att 
förklara olika inlärningstyper dvs. om hur barn tar in kunskaper på olika sätt. Där har 
vi bland annat skrivit om de kinestetiska barn som lär sig genom att få experimentera 
och få vara delaktiga i undervisningen.  Eftersom det är en inlärningstyp för vissa barn 
anser vi att ett laborativt arbetssätt är just ett arbetssätt. Malmer skriver att för att 
kunna arbeta laborativt måste man använda sig av laborativa hjälpmedel men 
eftersom vi tycker att ordet hjälpmedel har en negativ klang, har vi valt att i vår 
uppsats använda oss av laborativt material.  
 
2.1.4 Inlärningsmiljö 
Lars-Åke Kernell (2002) skriver i sin bok Att finna balanser att en god inlärningsmiljö 
handlar om att: 

 Sträva efter att erbjuda och kunna ordna en, för syftena, välordnad, god och 
inbjudande lärandemiljö som ger gott utrymme för elevernas verksamhet och 
olika arbetsformer. 

 Försöka åstadkomma ett gott klimat, vilket ofta bland annat innebär att vara 
flexibel, men ändå hålla tråden vid genomförandet. 

 Kunna skapa en kreativ atmosfär med bibehållen ordning och struktur. 

 Finna metoder för att kunna leda konstruktiva diskussioner. 

 Utnyttja interna och externa omgivningar med fantasi och dynamik. 

 Organisera varierande undervisningsverksamheter både i och utanför den 
vanliga miljön (Kernell, 2002, s. 124).  

 
Vidare skriver Kernell (2002) om att en pedagog upprättar inlärningsmiljön utefter 
egna antaganden om vad som är viktigt gällande undervisningen i skolan. 
 

Vi tar förstås helt skilda utgångspunkter för vår undervisning /…/ om vi ser 
lärande som resultatet av information (jämför Skinner och behaviorismen), om 
vi ser mognad som något biologiskt, där undervisningen bör invänta mognaden 
(jämför tolkningen av Piagets forskning) eller om vi ser mognad som ett resultat 
av våra sociala relationer – det vill säga att undervisning skulle kunna leda till 
mognad (Vygotskij).  
(Kernell, 2002, s. 156-157). 
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2.2 Lärandeteorier 
För att vi som pedagoger ska förstå barnens utveckling, anser vi att det är viktigt att 
pedagoger sätter sig in i samt skaffar sig kunskaper om de olika teorierna av barns 
lärande och utveckling. Här nedan beskriver vi kortfattat behaviorismen, 
kognitivismen och konstruktivismen som vi anser är de lärandeteorierna som berör 
vårt arbete mest.  
 
2.2.1 Behaviorismen 
Behaviorismen är ett annat ord för beteendepsykologi och har samma innebörd 
(Hwang & Nilsson, 2003). Detta är en teori som startades genom att endast observera 
djurs beteende av den anledningen att behavioristerna inte såg någon skillnad mellan 
människor och djur när det kom till just beteendet. Relevanta försöksdjur som 
observerades var bland annat råttor och hundar och det gjordes många tester på dessa 
djur (Thurén, 2006).  
 
Ivan Pavlovs föddes i Ryssland 1849 och anses vara behaviorismens upphovsman.  
Andra kända forskare inom samma ämne är John B, Watson (USA) och Skinner (USA) 
som kom att vidareutveckla teorin (Hwang & Nilsson, 2003). Skinners observationer 
och uttalanden om stimulus och respons gav effekt på undervisningen i skolan. Han 
menade att inlärning är en ständig process som pågår under en hel livstid. Skinner 
ansåg att ett beteende påverkas av en förstärkning vare sig förstärkningen är positiv 
eller negativ. Om ett barn har gjort något bra och belönas för detta finns det stor chans 
att barnet upprepar beteendet. Om barnet i stället har gjort något det inte ska blir 
förstärkningen negativ. Skinner menade således att fysisk bestraffning inte var något 
alternativ eftersom det kunde få barnet att bli aggressivt. Negativ förstärkning skulle 
vara känslomässigt eller materiellt. Skinner påpekade även att det var viktigt att barnet 
förstod varför det bestraffades så att det oönskade beteendet inte skulle upprepas 
(Hwang & Nilsson, 2003). 
 
2.2.2 Kognitivismen 
När kognitivismen revolutionerade var det människans tankeverksamhet som låg i 
fokus. Tänkandet antogs vara densamma oavsett om man var fattig, medelklass eller 
rik. Den mest berömda inom kognitivismen är amerikanen Donald Norman (född 
1969). Hans syn på människan och hennes inlärning var att vi är 
”informationsbehandlande” (Säljö, 2000).  

 
Man uppfattade hjärnan som en ’processor’ och talade om att människor 
’inhämtade’ och ’behandlade’ information, ’lagrade’ och ’sökte’ information i 
’minnet’, hade en uppsättning ’minnessystem’ (exempelvis olika former av 
korttids- och långtidsminne) och man utnyttjade andra liknelser av detta slag 
från datorernas värld. (Säljö, 2000, s. 55). 

 
2.2.3 Konstruktivismen 
Konstruktivismen uppkom ur kognitivismen och handlar om att människan lär sig 
genom att göra (Hwang & Nilsson, 2003).  
 
Den Schweiziska forskaren Jean Piaget var intresserad av barnens tankeprocesser som 
han ansåg var grunden till deras begreppsbildning. Piaget menade att utvecklingen 
hade fyra faser och att ett barn måste gå igenom en fas för att kunna klara av nästa 
gällande deras inlärning och utveckling (Hwang & Nilsson, 2003).  
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Piaget beskriver faserna så här:  
 

Faser Tidsperiod Utmärkande egenskap 
Den sensori-motoriska 
fasen. 

Från födsel till 
tvåårsåldern.  

”Enligt Piaget tänker 
barnet då endast genom 
sina sinnen och genom 
sina motoriska 
färdigheter. Det hela 
börjar med reflexer och 
slutar med en komplex 
samordning av sensoriska 
och motoriska 
färdigheter.” (Hwang & 
Nilsson, 2003, s 46). 
 

Den preoperationella 
fasen.  

Från tvåårsåldern till 
sexårsåldern 

Ett barn startar med att 
instinktivt hantera olika 
objekt men utan det 
logiska tänkandet. Barnet i 
den här åldern ser inget 
annat perspektiv än ur sitt 
eget och kan därmed inte 
sätta sig in i hur andra 
människor känner eller 
tänker. 
 

Den konkreta 
operationella fasen. 

Från sexårsåldern till 
tolvårsåldern. 

Barnens tankeprocess är 
mer logisk. De lär sig att 
förstå grunderna för antal 
och klassifikation genom 
att använda sin logiska 
förmåga.  
 

Den formella operationella 
fasen. 

Från tolvårsåldern och 
uppåt.  

Barnen har förmåga att 
diskutera olika ämnen, 
kunna använda sig av 
olika hypotetiska koncept 
samt att de är medvetna 
om sitt eget tänkande. 
 

 

Tabell 1 Piagets utvecklingsfaser (Hwang & Nilsson, 2003). 
 
”Ett drag i Piagets syn, som tydligt skiljer honom från många andra i den 
rationalistiska traditionen, är hans ständiga betoning av att ett barn måste vara aktiva 
och tillåtas göra egna fysiska och intellektuella erfarenheter för att utvecklas.” (Säljö, 
2000, s. 61). 
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Det mest centrala i konstruktivismen är alltså att man som människa konstruerar sin 
bild av kunskapen genom att konstruera och konstruera om. Sker detta i samspel med 
sina medmänniskor är det konstruktivism ur ett sociokulturellt perspektiv. Allt som 
man lär sig, barn som vuxen, grundar sig i de tidigare erfarenheterna som man haft i 
livet (Konstruktivism).  
 
2.2.4 Konstruktivismen ur ett sociokulturellt perspektiv 
Konstruktivismen kan ses ur flera olika perspektiv och här ser vi det ur Säljös (2002) 
sociokulturella perspektiv. En stor förespråkare för den sociokulturella konstruktiva 
lärandeteorin är den ryska Lev Wygotskij som likt Piaget föddes 1896 (Hwang & 
Nilsson, 2003).  
 
Wygotskij hade i grund och botten samma värderingar som Piaget, men det som kom 
att skilja deras teorier åt var att Wygotskij ansåg att barnets kulturella och sociala 
närmiljö spelade in gällande barnets lärande och utveckling. Genom att låta barnen få 
pröva olika utmaningar med hjälp av de vuxna i deras omgivning skapar barnen 
färdigheter samt egna erfarenheter. Wygotskij betonar dock att det är viktigt att ge 
barnen utmaningar som de kan klara av (Hwang & Nilsson, 2003). 
 

Den vuxne ska väcka intresse och ställa frågor men inte komma med några 
lösningar. Han eller hon ska hålla barnets uppmärksamhet vid liv, hantera 
frustration, visa på felaktiga och outtalade förutsättningar – allt för att barnet 
inte ska tröttna, tappa strukturen eller drunkna i detaljer. En lärare kan t.ex. 
ställa följande frågor: ”Vad handlar problemet om? Vad behöver du för att kunna 
lösa problemet? Vad kan jag hjälpa till med?” Den vuxne kan även ge 
återkoppling: ”Du verkar just nu göra följande… och effekten verkar bli… Vad 
tror du…?” (Hwang & Nilsson, 2003, s. 50). 

 

2.3 Inlärningstyper 
Som pedagog måste man känna till att alla barn lär sig inte på ett och samma sätt, alla 
är vi olika. Vårt syfte är att undersöka ett särskilt utvalt laborativt material samt vad ett 
laborativt arbetssätt kan ha för påverkan på inlärningsprocessen därför finner vi att 
det är av stor vikt att ta med de olika inlärningstyperna i vår studie.  
 
En lär sig genom att lyssna, en annan genom att göra och en tredje genom att se. Det är 
viktigt att läraren är uppmärksam över barnens arbetsvanor som berör undervisningen 
(Internet 5). Enligt Bandler och Grinders teorier så föredrar en del personer att prata, 
lyssna och samtala, de är mer auditiva. Andra tycker mer om att använda sitt visuella 
sinne och tar hjälp av bilder, kartor av olika slag eller symboler när de ska ta sig till, 
behandla eller dela information. En tredje grupp vill använda sitt taktila sinne 
(kinestetiska sinne) i lärprocessen och är då kroppsligt aktiva (Internet 4). Utgående 
från detta kan vi alltså ordna eleverna i tre olika grupper; de auditiva, de visuella och 
de taktila barnen (Internet 5). 

 
2.3.1 De kinestetiska barnen 
Den kinestetiska inlärningsgruppen är de barnen som lär sig bäst när de själva får 
uppleva, experimentera eller vara delaktiga. En neurologisk forskning har visat att 
personer som tillhör kinestetisk/taktil inlärningstyp har ovanligt många 
beröringsreceptorer i fingrar och händer som vid stimulans aktiverar hjärnan (Internet 
3). Ca 15 % beräknas tillhöra den kinestetiska kategorin (Internet 4).  
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2.3.2 De visuella barnen 
Ca 30 % har synen som sin avgörande inlärningskanal. De visuella barnen sägs ha en 
snabb uppfattningsförmåga och lär sig främst genom att se eller läsa bilder och 
diagram (Internet 3). 
 
2.3.3 De auditiva barnen 
De auditiva barnen lär sig bäst genom att lyssna på någon som pratar eller att de pratar 
själva. Denna inlärningstyp fungerar bäst med musik, ljud eller diskussioner (Internet 
5). Ca 25 % tillhör den auditiva inlärningstypen och anses vara en inlärningstyp som 
passar in i det traditionella skolväsendet (Internet 3). 
 
2.4 Grundläggande additionsstrategier 
En omfattande forskning kring hur barn uppfattar grundläggande addition 
genomfördes under 1980- talet, vilket Kilborn (1989) tar upp i sin bok Didaktisk 
ämnesteori i matematik. Addition kan på ett enkelt sätt göras om till en uppräkning 
genom att man utgår från två eller flera mängder med föremål. Mängderna slås 
samman till en ny mängd, unionsmängden, och får inte innehålla något gemensamt 
föremål. Unionsmängden har som innehåll alla föremål som fanns från start. Den 
totala mängden får man till slut då man räknar alla föremål som finns i 
unionsmängden och man får då svaret på hur många föremål det är tillsammans. De 
flesta barn som ännu inte börjat skolan förstår denna definition av addition.  
Denna metod innehåller dock inte någon teknik för addition, vilket är viktigt att tänka 
på som lärare. Om man vill genomföra mer komplicerade uträkningar bör inte denna 
metod användas eftersom den anses vara opraktisk. Undervisningen i matematik 
måste ha utgångspunkt i barnens vardagstankar och syfta till att framställa hållbara 
tankestrategier för addition. Nedan följer olika strategier man kan använda sig av 
(Kilborn, 1989). Vi har utgått ifrån uppgiften 4+8.  
 
2.4.1 Uppräkning av alla 
När små barn ska utföra addition så använder de ofta en räknestrategi som författaren 
kallar för Uppräkning av alla. Barnet börjar med att räkna antalet saker i var och en 
av de två grupperna genom att peka eller ta på föremålen. Föremålen sammanförs 
sedan till en enda mängd. Barnet visar rent fysiskt på detta sätt att föremålen ska 
urskiljas som en ny mängd. Till slut räknar barnet upp alla föremålen i den nya 
mängden. Genom detta så börjar barnet om från början (Kilborn, 1989). 
Denna strategi kan exemplifieras på följande vis: 1, 2, 3, 4...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
 
2.4.2 Uppräkning från början 
Den mest grundläggande strategin vid addition är, enligt Kilborn, uppräkning från 
början. Tillvägagångssättet används av en del 7- åringar. Efter denna teknik övergår 
barnet till en mer utvecklad metod, uppräkning från det första talet (Kilborn, 1989). 
Denna strategi kan exemplifieras på följande vis: 1,2,3,4…5,6,7,8,9,10,11,12 
 
2.4.3Uppräkning från det första talet 
Strategin för uppräkning från det första talet, är mer utvecklad och de flesta barn 
övergår till denna strategi på egen hand. Strategin bygger på att man vid addition av 
två tal lägger summan man fick då man räknade föremålen i den första gruppen, på 
minnet, eller att man vet att 4 betyder just 4 ting och att man hittar på att dessa ting är 
konkreta. Man använder detta mellansteg när man senare ska räkna föremålen i den 
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sammanförda gruppen. När man till sist ska räkna den andra mängden så fortsätter 
man från 4 (Kilborn, 1989). Strategin kan exemplifieras på följande vis: 4...5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 
 
2.4.4 Uppräkning från det största talet 
Det är möjligt att utveckla strategin ytterligare då barnet fått lite mer kunskap av 
uppräkning från det första talet. Denna strategi går ut på att barnet utgår ifrån det 
största talet, i detta fall 8, då det är större än talet 4. Anledningen till detta är att 
barnet nu förstått att det går snabbare att räkna de sammanslagna föremålen då man 
utgår från det största talet istället för det första talet. Barnet kopplar ihop strategin 
med grundregeln för godtycklig ordning, vilket innebär att barnet har använt sig av 
den kommutativa lagen för addition, dvs. a + b = b + a (Kilborn, 1989). 
Strategin kan exemplifieras genom följande exempel: 4 + 8 = 8 + 4 
 

2.5 Additionsstrategier 
Idén med att lära sig addition är att automatisera sitt räknande. För att komma fram 
till det måste man kunna använda sig av olika strategier som presenteras nedan 
(Billstein, Libeskind & Lott, 2004). 
 
2.5.1  Fingerräkning 
Fingerräkning är en annan strategi som är vanlig hos yngre barn. Strategin går ut på 
att fingrarna används som en talrad. Varje finger symboliserar vilken siffra som helst. 
Tummen på handen kan likasåväl föreställa siffran ett som siffran fem. Barnen 
dubbelräknar vid fingerräkning, de räknar med ord samtidigt som de tar upp ett finger 
i taget. När man använder sig av denna strategi så utvecklar man inga 
talföreställningar. De barn som använder denna strategi lär sig bara att se en del av 
talet. De missar att se del, del och helhet (Danielsson, Modin & Neuman, 2000). 
 
2.5.2  Fingertal 
Författarna Danielsson, Modin & Neuman (2000) förespråkar användningen av ett 
tankeverktyg vilket kallas för fingertal, istället för att använda fingerräkning. 
Fingrarna ersätts med talraden i denna strategi. Detta gör att barnen då kan se talen 
istället för att räkna dem. Det formas talföreställningar som blir till ett tankeverktyg 
och tankar när man använder sig av fingertal. Detta sker på följande sätt: från vänster 
till höger har fingrarna ständigt samma namn.  Vänster lillfinger symboliserar alltid ett 
och höger tumme sex och så vidare. Fingrarna ersätter räkneorden och övergår till att 
vara talsymboler. Talens helhet- del- del synliggörs när barnen grupperar talen på sina 
fingrar (Danielsson, Modin & Neuman, 2000). 
 
2.5.3 Tiokamrater 
Det första steget i arbetet med tiotalsövergångar är att barnen måste kunna 
tiokamraterna, alltså hur talet tio kan delas upp: 
10=9+1, 10=8+2, 10=7+3, 10=6+4, 10=5+5 osv. Det finns många olika övningar att 
lära sig tiokamraterna. Ett exempel som tas upp i Grundläggande aritmetik är att leka 
affär då priser som sätts är 1,2,3,4,5,6,7,8 och 9 kronor. Barnen får endast handla en 
sak åt gången och de betalar alltid med en tiokrona. På detta sätt får man alla önskade 
kombinationerna (Löwing, 2008). 
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2.5.4 Talens granne 
Det finns enkla strategier att lära sig tiokamraterna. Ett sätt är genom att använda sig 
av talens grannar, t.ex. 9+1, 1+9, 8+2 och 2+8. Om man utgår från 5+5 klarar vi även 
6+4 och 4+6, eftersom man endast flyttar ett objekt från den ena termen till den andra 
termen. Det som inte passar in, utan måste läras på annat sätt, är 7+3 och 3+7 
(Löwing, 2008). 
 
2.5.5 Dubblor 
En annan strategi är dubblorna. Barnen behöver vara extra uppmärksamma på 
dubblorna 4+4 och 6+6. När barnen befäst dessa är det enkelt att räkna dubblor och 
att ytterligare addera t.ex. 1 (6+6+1).  Ett barn som ska räkna 7+9 kan tänka ”Jag vet 
att dubblorna 7+7=14. 9 är 2 mer än 7, då blir 7+9=16 (Billstein, Libeskind & Lott, 
2004). 
 
2.5.6 Talets uppdelning i termer 
För att barn skall komma vidare till större talområden behöver de först behärska 
talområdet 1-9. Det är viktigt att barnen har utvecklat en bra strategi för hur man 
använder de grundläggande räknelagarna då de senare skall utföra additioner som 9+6 
eller 5+8. En vanlig strategi att utgå ifrån om man tar 9+6 (uppgifter med 
tiotalsövergång), är tiokamraterna, i detta fall 9+1=10. Det är samtidigt viktigt att 
barnet kan dela upp 5 till 2+3 (Löwing, 2008).  
Man kan, genom att kombinera dessa två kunskaper, se att: 
9+6= 9+(1+5)= (9+1)+5= 10+5 
 
Nästa uppgift, 5+8, kan räknas ut på detta sätt: 
5+8= (3+2)+8= 3+(2+8)= 3+10 
 
Det är viktigt att barnen lär sig att man kan dela upp talet i termer, inte bara hur man 
kan bilda summan.  
 
Så här kan ett exempel se ut då man bildar summan 5 som 4+1=5, 3+2=5, 2+3=5 och 
1+4=5.  
 
Här följer ett exempel då man delar upp talet 5 i termer: 
5=4+1, 5=3+2, 5=2+3 osv. (Löwing, 2008). 
 
2.5.7 Den kommutativa lagen 
Den kommutativa lagen för addition är a+b= b+a till exempel 5+1= 1+5. Detta är en 
räknelag som blir viktig för barnen att kunna för att de ska lyckas addera effektivare  
(Löwing& Kilborn, 2003). 
 

2.6 Grundläggande addition 
Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn är båda universitetslektorer i matematikdidaktik. 
De har under många år arbetat med lärarfortbildningar samt lärarutbildningar. 
Tillsammans har de skrivit en bok som heter Baskunskaper i matematik för skola, hem 
och samhälle (2002). Boken bygger på ett flerårigt forsknings- och utvecklingsarbete 
inom just matematikdidaktik. Anledningen att de gav ut boken var att de saknade 
litteratur inom ämnet som är aktuellt. Tilläggas bör att mycket av texten i boken redan 
publicerats vid tidigare tillfällen i form av litteratur samt artiklar som de båda skrivit. 
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Löwing och Kilborn (2002) skriver att matematiken alltid varit överteoretiserad vilket 
har hämmat stora barngrupper att skaffa sig färdigheter och att ha förmåga att tillämpa 
dem i vanliga vardagssituationer.  Även fast man alltid strävat efter att vardagsanpassa 
och konkretisera matematiken i grundskolan har man inte riktigt lyckats med det. Ett 
exempel på detta tas upp, av författarna, gällande grundläggande addition (Kilborn & 
Löwing, 2002).  
 
Barn lär sig tidigt i livet att lägga ihop två delmängder och att de tillsammans bildar en 
ny mängd med hjälp av olika föremål. Löwing och Kilborn menar att detta går bra om 
talen de ska addera är små. Ta t.ex. två och fyra. Barnen räknar upp två föremål sedan 
fyra föremål, slår ihop dem för att räkna alla i hopslagna föremålen på nytt. Tittar vi på 
tal som 23 och 5 blir det tidskrävande och problem för barnen att använda sig av 
samma metod som på de mindre talen. Pedagogen bör här introducera nya tankegångar 
för de barn som förstått uträkningen av två och fyra. Ett sätt är att lära barnen att räkna 
uppåt med start från 23, de kommer snart på att det sättet tar mindre tid än att räkna 
28 föremål. Om man som pedagog redan fått barnen att förstå att 2+4=4+2 kan de 
använda sig av sina förkunskaper om de istället ska addera talet 5 och 23. Genom att 
barnen lärt sig att räkna från det största talet och uppåt har de också fått grunden av 
den kommutativa lagen, vilket är viktigt vid huvudräkning och vidare studier i 
matematik (Kilborn & Löwing, 2002). 
Under en observation studerade författarna just detta som beskrivits i texten ovan. 
Observationen gjordes i en helklass med barn som gick i år ett. Samtliga barn i klassen 
hade kunskapen att räkna de lägre talen med hjälp av föremål (två och fyra). Här nedan 
återges en del av lektionen där ett av pedagogens mål var just att barnen skulle få 
kunskap om den kommutativa lagen, dock på informell nivå (Kilborn & Löwing, 2002). 
 

Vi studerar nu lektionen och kommer in när läraren ställer följande fråga till 
hela klassen: 
Läraren   Hur mycket är 2 + 5? )Läraren tar en paus och låter eleverna  
                  tänka.) 
Elev 1       2 + 5 = 7 
Läraren   Hur vet du det? 
Elev 1      Jag har lagt 2 knappar så här och 5 knappar så här. Sedan räknar        

                            jag alla knapparna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Läraren   Bra, har alla tänkt så här? 
 
Elev 2       Nej, jag tänkte så här. Om jag redan har 2 kronor och sedan får 5                  
                  kronor till, så blir det ju 3, 4, 5, 6, 7. (Eleven räknar alltså från 2 och    
                  uppåt.)    
Elev 3       Men 2 + 5 är ju lika mycket som 5 + 2. Då är det ju lättare att räkna  
                   från 5, alltså 6, 7.   
Läraren   Ja, det var ju smart. Kan ni fler sätt? 
Elev 4       Ja, 5 + 2 är ju enkelt. Vi pratade förra veckan om att 5 + 1 = 6 och  
                  då är ju 5 + 2 = 7. Jag menar det är ju bara ett till. 
Elev 5      Jag vet att det är 7. När vi spelar fotboll är vi ju 7 i laget, va. Och i  
                 vårat lag är vi 2 tjejer och 5 killar. Då måste ju 2 + 5 vara lika med        
                 7. (Kilborn & Löwing, 2002, s. 131) 

 
Efter denna lektion fick pedagogen insyn vart barnen befann sig gällande detta 
matematiska område. Pedagogens nästa lektion var att barnen fick spela med 
additionskorten (Kilborn & Löwing, 2002). (Se beskrivning av additionskorten i punkt 
2.4.4 Laborativt material man kan göra själv). 
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2.7 Matematikundervisning utan symboler  
 

Vi laborerar inte för laborationens egen skull. Laborationen skapar en 
gemensam upplevelsebakgrund till det språk som används på 
matematiklektionerna. Med några exempel visar här Wivi Gustafsson, som 
är metodiklektor vid lärarhögskolan i Mölndal, att laborativt arbete är en 
tvingande nödvändighet i all matematikundervisning 
(Internet 6). 

 
När Gustafsson använder ordet kunskap menar hon enbart aritmetiska kunskaper. 
Enligt Wivi Gustafsson är det ett måste med laborativ undervisning på lågstadiet och 
mellanstadiet. Författaren skriver om vikten av att laborera i allt skolarbete och att 
möta barnen med en gripbar situation. Gustafsson anser att kunskapen hos barnen går 
"genom handen till huvudet". Erfarenheterna och forskarna hävdar att 
"genomsnittsbarnet" som är mellan 7 och 11 år lever i ett konkret- operationellt 
stadium (Internet 6). 
 
Matematiken är framför allt ett teoretiskt ämne. Ämnet lever på siffror och 
räknetecken, vilket är symboler som i sin tur är abstraktioner. För att barnen ska förstå 
siffrornas innebörd måste de alltid "översättas" till en gripbar verklighet. Det finns 
alltså inga genvägar till kunskaper i matematik, utan de måste hämtas ur laborationen. 
Enligt Gustafsson löser små barn sina matematiska problem genom en laboration.  
De flesta utav oss har säkerligen sett lilla pekfingret hos barn som pekat på någons 
ögon och hört det lilla barnet säga ”ett, tå”. Talraden har sedan blivit längre och längre 
i takt med matematisk mognad (Internet 6). 

 
"Lotta lärde sig talet 5 när mormor kom på besök." Hur lärde hon sig 
detta? Jo, genom att sätta fram en kaffekopp till — genom en laboration! 
 

Barnens matematik utvecklas i vardagens inträffanden. När barnen sedan börjar i 
skolan är det viktigt att lärarna fångar upp barnet där det befinner sig, dvs. att man 
fortsätter på barnens nivå. Gustafsson skriver att man skall använda det material som 
redan finns i skolan. Barnen kanske börjar räkna hur många bänkar det står i en rad, 
och fortsätter att räkna en annan bänkrad (Internet 6).  
 

"Är där lika många?", "Finns det fler i denna rad?", "Hur många fler?" 
osv. "Hur många pennor har jag? Om varje barn får 1 penna hur många 
barn räcker pennorna till?" 

 
Vidare uppmanar Gustafsson alla lärare att arbeta med en intensiv 
matematikundervisning utan siffror relativt länge då det gäller att få in barnen i ett 
felfritt antalsräknande. Författaren påpekar även att det sker en stor missuppfattning 
då man talar om elever som redan kan räkna då de börjar första klass (Internet 6).  

 
Ja, de är duktiga på att "rabbla" talraden och kan lösa enkla aritmetiska 
problem och då använda sina siffror och räknetecken. Men om man 
skrapar på ytan har dessa barn mycket suddiga begrepp och inga 
kunskaper på djupet. 
 

För att känna trygghet när ett nytt begrepp införs hos ett barn behöver barnet känna 
igen sig. Om skolbarnet känner trygghet följer en positiv inlärningssituation, anser 
Gustafsson (Internet 6). 
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3 Att arbeta laborativt 

Detta kapitel innehåller en presentation om laborativt material som finns att beställa 
från olika leverantörer samt laborativt material som man kan tillverka själv som lärare. 
Vi har även tagit med relevanta delar i skolans styrdokument samt några skäl till varför 
man bör arbeta laborativt i förskola och skola. 
 

3.1 Matematik i förskolan 
Förskolebarn i matematikens värld är en bok som gavs ut år 2006. Elisabet 
Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson, som är författarna av boken, tycker att 
man ska synliggöra matematiken redan här. För att barn i den här åldern ska få 
chansen att inta ”matematikens värld” bör pedagogen ge dem den hjälp som krävs för 
att förstå, uppfatta och se matematikens språk även fast förskolebarnen kan uttrycka 
räkneord som relaterar till uppskattade mängder samt alldeles riktigt antal (Doverborg 
& Pramling Samuelsson, 2006). 
 
Barn som går i förskolan måste få uppleva matematik ”med hela kroppen”. Det är stor 
skillnad på att som pedagog säga att det är 50 cm snö ute än att ta med barnen ut och 
mäta. Som mätsticka kan pedagogen använda sig själv och jämföra med hur högt upp 
snön går upp på en vuxen jämfört mot ett barn. För få in det matematiska språket kan 
pedagogen uppskatta mängden snö till en halv meter och föreslå att de tillsammans tar 
mått på hur mycket snö det är. Detta är speciellt viktigt om barnen i förskolan inte har 
kännedom om vad höjd är för något. Författarna skriver om hur barn utvecklar sin 
taluppfattning med begreppen ”antal, ordningstal, mätetal, räkneramsan, talens 
egenskaper, etc.” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006, s. 18) som grund. I boken 
finns att läsa Fusons och Halls beskrivningar på begreppens kontenta: 
 

 Räkneramsan. Här saknar räknandet numerisk innebörd. Barnen 
räknar upp räkneord precis på samma sätt som de gör med orden i 
olika rim och ramsor. 

 

 Räkneorden i räkneramsan. Här ger barnen varje föremål ett 
räkneord, ett, två osv. 

 

 Räkneorden som antal (kardinaltal). Även här ger barnen varje 
föremål ett räkneord och här svarar uppräknandet på frågan ”Hur 
många?” För att man ska kunna säga att barnen har en 
antalsuppfattning måste de ha uppfattat att det sist sagda räkneordet 
talar om hur många föremål det är totalt. 

 

 Räkneord som ordningstal (ordinaltal). Många anser att 
ordningstalen är betydligt svårare än grundtalen. Ordningstalen 
används inte idag i samma utsträckning som förr. Idag talar man t.ex. 
om att man kom etta och inte så ofta att man kom på första plats i en 
tävling. Inte heller säger barn att de går i första klass utan i ettan. 
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 Räkneord som mätetal. Under förskoleåren är det viktigt att barn får 
bekanta sig med icke standardiserade mått för att förstå begreppet 
mätning. Att de får mäta och jämföra och fundera över till exempel: 
”Hur många hinkar sand ryms i lådan? Hur många burkar sand ryms 
i samma låda? Hur många kakformar med sand ryms i lådan?” Det är 
viktigt att uppmärksamma mätetalen då de utgör en viktig del för att 
barnen ska förstå sin omvärld. Det kan vara förvirrande för barn att 
se t.ex. att det står 2 som ibland talar om att det är 2 liter mjölk eller 2 
deciliter grädde eller 2 kilo mjöl. 

 

 Räkneord som identifikation eller beteckning. Här saknar 
räkneorden numerisk innebörd och de är endast en beteckning eller 
identifikation, t.ex. numret på spårvagnen, bussen, telefonnumret, 
personnumret.  (Doverborg & Pramling Samuelsson ,s. 23-24). 

 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2006) menar att bara för att ett barn kan 
ramsräkna så ska man som vuxen inte tro att det kan lösa uppgifter och räkna. De 
skriver att de pedagoger som jobbar i förskolan måste ha förståelse i hur barn erövrar 
sin taluppfattning för att kunna arbeta målmedvetet och i interaktion med barnen. 
 
3.2 Att arbeta laborativt i matematikundervisningen 
Kilborn och Löwing (2002) skriver i sin bok Baskunskaper i matematik att man har 
förbisett det mest väsentligaste med konkretisering när man kallar ett laborativt 
material för ”ett konkret material”. Materialet äger inte något konkretiserande 
kännetecken, det är heller inte levande. Om man däremot använder materialet på ett 
sätt att det hjälper den språkliga förståelsen av en tankeform, eller ett arbetssätt, så 
har man använt materialet i konkretiserande ändamål (Kilborn & Löwing, 2002). 
 
Enligt Malmer (2002) så finns olika inlärningsnivåer i matematik där ett laborativt 
arbetssätt har en självklar plats i matematikundervisningen. Vidare har Malmer 
kategoriserat olika inlärningsnivåer där det laborativa arbetssättet vävs in. Alla nivåer 
bör finnas med för att både inlärning och förståelse ska ske: 
 

 ”Tänka – tala” Eftersom barnen i skolans verksamhet har olika erfarenheter och 
förutsättningar måste undervisningen anpassas så att den utgår från deras 
vardag. Barnen måste tycka att den undervisning de får är intresseväckande. Då 
väcks deras nyfikenhet och vilja till att själva pröva och utforska efter sin egen 
förmåga. 

 

 ”Göra-pröva” Om ett barn får möjlighet till ett konkretiserat arbetssätt, med 
material att ta på och experimentera med, är chanserna större att de blir mer 
delaktiga i sin inlärningsprocess. Men att låta barn få arbeta laborativt kräver 
att pedagogen sätter in det i ett genomtänkt och meningsfullt sammanhang. 
Detta arbetssätt ska vara ett stöd för barnens logiska tankeverksamhet så att de 
kan upptäcka sina personliga lösningsmetoder. Pedagogen bör välja ett 
laborativt material som passar in både åldersmässigt och inom det område som 
de arbetar med. 
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 ”Synliggöra” För att barn ska kunna förstå den undervisning som är abstrakt 
kan de få ett stöd för sin tankeverksamhet genom att t.ex. rita mönster, 
diagram, kartor, figurer och bilder. 

 

 ”Förstå – Formulera” Startar man som pedagog undervisningen i matematik 
från den här nivån kommer antagligen inte alla barn att bli delaktiga. Detta på 
grund av att de inte har kunskaper om att hantera ett abstrakt symbolspråk. 
Denna kunskap är nödvändig för ett barn att ha som erfarenhet för att kunna 
förstå och formulera sig i deras matematiska inlärning. 

 

 ”Tillämpning” Lärandeprocessens produkt är kunskap. Om ett barn inte förstår 
något de lärt sig kan de inte använda sig av sin nya kunskap i andra moment. 
Matematiken tenderar då att bli enformig för barnet vilket leder till att barnet 
ger upp. ”Genom laborativt material skapas ett ”inre bildarkiv” som det blir 
möjligt att plocka fram exempel ifrån och överföra på nya situationer.”  

 

 ”Kommunikation” Det optimala för ett barns utveckling inom matematiken är 
att jobba ämnesövergripande med matematiken. Barnen bör få veta att slöjd 
och hemkunskap också innehåller mycket matematik eftersom det kan bredda 
deras sätt att se på matematiken och dess användningsområden. Ett barns 
ointresse för matematikundervisningen kan omvändas om de får tillgång till att 
arbeta laborativt (Malmer, 2002, s. 31-43). 

 
Vidare skriver Malmer (2002) att hon värderar det laborativa arbetssättet högt och att 
hon haft mycket nytta av detta under sin egen tjänstgöring i skolans verksamhet.  Hon 
skriver att under en längre tid har speciallärare samt pedagoger (som arbetar med 
yngre barn) använt sig av den laborativa arbetsmetoden, emedan andra lärare kan 
känna att metoden är barnslig och att det är en metod enbart för nybörjare. Här 
poängterar Malmer med hänsyn till barn med matematiksvårigheter, att det är viktigt 
för lärare att inte förkasta idéerna om att konkretisera matematiken via laborativa 
övningar.  
 
Malmer (2002) förklarar: 
 

Vi vet att många elever tycker att matematik är svårt och då blir det också 
tråkigt. Elever med matematiksvårigheter har i allmänhet svag 
abstraktionsförmåga och oklara föreställningar, mycket beroende på att deras 
ordförråd ofta är alltför begränsat. Men om de får arbeta med hand och öga i 
kombination med att de berättar vad de gör och ser, blir förutsättningarna för 
deras begreppsbildning väsentligt större. De laborativa inslagen tycker de är 
roliga och då går det också lättare att tänja på den annars kortvariga 
koncentrationsförmågan. (Malmer, 2002, s. 92) 
 

Utbudet av laborativt material är stort, liksom dess olika syften (Malmer, 2002). Ett 
enkelt exempel på ett laborativt arbetssätt kan vara när barnen undersöker tal genom 
att sortera olika föremål som t.ex. knappar, kapsyler eller kottar. Barnen får då öva i 
att problematisera och tänka själva när de plockar med ett konkret material. Alltså 
borde det finnas möjligheter i den tidiga matematikundervisningen att skapa tillfällen 
för laborativt arbete med utgångspunkt i barnens egna aktiviteter och förståelse 
(Ahlberg, 2000).  
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Ahlberg skriver att det finns laborativa hjälpmedel som redan är tillverkade och kan 
användas för att synliggöra och konkretisera matematiken för barnen.  Talblocken är 
ett strukturerat material där man genom på olika sätt delar upp en helhet i delar och 
sedan sammanför dessa till helhet igen. Barnen kan genom detta laborativa 
hjälpmedel uppfatta sambandet mellan subtraktion och addition (Ahlberg, 2000). 
 
Peggy Kaye är en lärare som undervisat i bland annat matematik i åtskilliga år. I 
början i sin bok Barnens bästa matte- och läslekar (2008) skriver hon att hennes 
bästa lärare alltid har varit de barn hon arbetat med som pedagog. Så här beskriver 
hon själv matematik och lek: 
 

Leken försätter barnet i rätt sinnesstämning för att lära sig svåra saker. Barn 
slappnar av under leken – och koncentrerar sig. /…/ Barn kastar sig in i lekens 
värld på ett sätt de aldrig skulle göra om det gällde att fylla sidor i 
arbetsböcker. Rätt utvalda lekar och spel kan hjälpa barn att lära sig i stort sett 
allt de behöver för att klara av elementär matematik (Kaye, 2008, s. 13). 
 

3.3 Vad säger styrdokumenten? 
I Lpo94 står det att skolan ska anpassa undervisningen efter varje barns behov, 
förutsättningar samt tidigare erfarenheter. Undervisningen kan därmed inte utformas 
likadant hela tiden, inte heller kan skolans resurser fördelas lika. Väsentliga delar i ett 
barns lärande är harmoni, lek och skapande. Det är viktigt att skolan ger plats ”för 
olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till 
en helhet” (Lpo 94, s. 6). Ett av skolans strävansmål uttrycker att det hör till skolans 
uppdrag att även göra barnens lärande lustfyllt. Ett lustfyllt lärande bidrar till att 
stimulera barnens nyfikenhet till att prova olika teorier, resonera, kritiskt analysera 
påståenden, vilket i sin tur ger barn tilltro på sin egen förmåga. (Lpo 94). 
 
I kursplanen för matematik förtydligas Lpo 94:s allmänna förklaringar för vilka 
kunskaper man som lärare ska sträva efter att varje skolbarn ska få (Skolverket, 1994). 
I kursplanen för matematik står det: 
 
Utbildningen syftar till att utveckla barnens intresse för matematik och möjligheter att 
kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Utbildningen ska ge 
barnen möjlighet att använda samt att resonera kring matematiken. Barnen ska lära 
sig att uttrycka sig i ord och att använda sig av sin matematiska kunskap vid 
inhämtning av ny information (Skolverket, 1994).  
 
Gällande målen som barn i år 3 ska ha uppnått står det bland annat att de ska känna 
till de fyra räknesätten och att barnen ska kunna påvisa detta med bilder eller/och med 
konkreta material. Barnen ska också ha kunskap i att kunna använda sig av additionen 
både skriftligt och som huvudräkning. Dock ska summan av additionen ligga innanför 
heltalsområdet noll till tjugo gällande huvudräkning samt talområdet noll till 
tvåhundra gällande den skriftliga avvändningen av addition (Skolverket 2008/09). 
 
3.4 Laborativt material från leverantör 
Ett exempel på ett laborativt material som är vanligt i skolan är Centimo. 
Laborationssatsen innehåller en tusenkub, tio hundraplattor, tjugo tiotalsstavar samt 
hundra stycken entalskuber vars sida är en centimeter. Materialet är i första hand 
framtaget för att visuellt kunna se positionssystemet. Vissa barn har en benägenhet att 
kasta om vissa siffror. Om vi tittar på talet 123 så kan barnet tappa ordningen på talet 
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då det ska skrivas ned. Talet tenderar att bli både 213 samt 312 men med 
centimokuber kan man visuellt visa hur talet 123 ser ut (Malmer, 2002).  
 
Centimokuber går precis lika bra för att konkretisera addition med tiotal och ental. Vid 
första övningen kan pedagogen lägga fram en tiostav och tre entalskuber. Barnet får 
själv försöka att förstå additionen 10+3=13.  
Nästa steg är att barnet själv får räkna ut liknande tal i huvudet och skulle barnet 
känna sig osäker på sin uträkning kan det lätt kontrollera uträkningen med 
centimokuberna. Sista steget är att barnet ska bli så säker på sin räkning utan att 
använda sig av materialet. Under alla dessa steg/övningar är det viktigt att barnet inte 
räknar på sina fingrar utan tar hjälp av det laborativa materialet samt blir säker på sitt 
eget tänkande (Magne, 1998). 
 
Cuisenaires färgstavar är ett material om tio stavar som är olika färgade. Varje färg har 
sin längd och för att en stav ska kunna stå som symbol för flera tal, är färgstavarna inte 
enhetsindelade. Detta laborativa kan användas på många matematiska områden. 
Barnens första möte med stavarna bör ske under lek där barnen bygger och 
konstruerar olika figurer av dem. Syftet med detta är att barnen ska kunna lära sig 
färgbenämningarna samt bli förtrogna att arbeta med stavarna (Malmer, 2002). 
 
Ett vanligt område som man konkret visar med Cuisenaires stavar är helheten och 
dess delar. Gällande additionen kan man använda stavarna omvänt, dvs. att delarna 
sätts samman som en helhet. T.ex. en orange stav motsvarar samma längd som den 
blå och vita tillsammans. Även om man byter plats på den blå och den vita staven har 
de stavarna ändå samma längd som den orangea. Här har man även illustrerat den 
kommutativa lagen (Malmer, 2002).  
 
Sedlar och mynt är ett laborativt material som innehåller 20-lappar, 50-lappar, 100-
lappar, 500-lappar, 1000-lappar, tiokronor, femkronor, enkronor och femtioöringar. 
100 stycken utav varje valör (smartkids3). Varianterna på hur man som pedagog kan 
använda sig av pengarna är i stort sätt hur många som helst, beroende på hur 
fantasifull och kreativ pedagogen är. En variant på hur man som pedagog kan använda 
sig av detta material är att leka affär.  
 
Additionsspelet är ett mattespel med fyra spelbrickor, en tärning (1-6) samt femtio 
markörer. Spelet tränar addition inom talområde två till tolv. Varje deltagare (minst 
två och max fyra) har en egen spelbricka med en hund på och ett visst antal markörer. 
Hunden på spelbrickan har små cirklar på kroppen med olika siffror i. Man börjar 
spelet med att alla deltagare lägger en markör i startposition. Sedan slår första 
spelaren tärningen och löser den addition som står i den ruta man kommer på. Om 
additionen är 4+1 tar man en av sina egna markörer och lägger den på siffran 5 (på sin 
spelbricka) som är svaret på additionen. Turen går vidare. Den som fyllt alla siffrorna 
som finns på hunden vinner (smartkids4). 
 
3.5  Laborativt material man kan göra själv 
I sin bok beskriver Malmer (2002) talblockens användningsområden. Talblocken går 
från siffran ett till tio. Här nedan ger vi exempel på hur talblocken ett till fyra ser ut:  
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Talblocken målas i olika färger och kan bland annat användas till att konkret visa den 
kommutativa lagen, tiotalsövergångar och att beskriva talfamiljer (med talfamiljer 
menas att t.ex. talet 7 kan sättas samman av talblocken 4+3, 3+4 osv.) (Malmer, 
2002). 
 
Additionskort innefattar 22 stycken kort som barn kan spela två och två eller 
individuellt. Additionerna (t.ex. 2+1 och 1+2) skrivs på ena sidan av korten och svaren 
på andra sidan. Om barnen spelar i par bör de vara jämspelta. De delar lika på de 22 
additionskorten (elva var) och varannan gång tar de upp ett kort ur sin egen hög som 
motspelaren får svara på. Om svaret är rätt vinner man kortet, om man däremot svarar 
fel eller väntar för länge med att säga svaret förlorar man kortet (Magne, 1998). 
 
Dubbelt upp heter ett spel som är riktat till barn i år ett, två och tre. Områdena som 
detta spel behandlar är bland annat addition, subtraktion och dubbelt. Spelplanen 
ritas upp på ett stort papper i form av en snigel (se bilaga 2) och som markörer kan 
man ta t.ex. fingerborg och gem. Torra bönor är ett utmärkt medel som kan vara till 
hjälp när barnen ska räkna. Till spelet måste man ha talkort (44 st.) från siffran noll 
till tio samt åtta kort med texten addera, sex kort med texten subtrahera, sju kort 
med dubblera och tre kort som det står stå över på (Instruktionskort). När alla 
speldeltagare står på start börjar en att ta upp ett instruktionskort och två talkort. Om 
instruktionen säger stå över får man stå kvar och turen går över till nästa spelare. Är 
instruktionen addera, lägger man samman de tal som talkorten anger. Vid subtrahera 
gäller det att ha koll på vilket tal som är störst/högst och minst/lägst. Får man 
instruktionen att dubblera, ska man ta det största talet som man har på de två dragna 
talkorten och göra det dubbelt så stort. När man har dubblerat, adderat eller 
subtraherat flyttar man så många steg som svaret blev. Det kan hända att man måste 
blanda om korten innan spelets slut. Först till mål vinner! (Kaye, 2008). 
 
3.6  Nackdelar med användning av laborativt material 
Laborativa övningar betraktas av många pedagoger som något som det inte finns tid 
till att genomföra.  En vanlig kommentar är att skolbarnen då inte hinner med boken. 
Boken blir på sätt en bedömningsgrund för lärare, barn och föräldrar hur de ligger till 
(Malmer, 2002). En annan risk som finns vid användandet av ett och samma 
laborativa material är att barnen får svårt att släppa materialet och tycker det är svårt 
att klara sig utan det. Därför är det viktigt att de provar olika material. Det kan även 
vara så att ett barn som skulle behöva stöd av ett laborativt material inte vågar då det 
kan kännas pinsamt inför klasskamraterna (Ahlberg, 2000). 
 
Målet med att arbeta laborativt är att konkretisera (klargöra) en tankeform. Använder 
man laborativt material som ett hjälpmedel har pedagogen blandat ihop medel och 
mål vilket är till stor nackdel för det barn som nått målen och därmed hämmas att 
utvecklas vidare. Allt går inte heller att konkretisera. Ett stort dilemma är att en del 
matematik inte har sitt ursprung ur vardagen, men detta rör skolbarn i de senare åren 
(Löwing & Kilborn, 2002). 
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4. Metodologi 
I detta avsnitt presenteras vår strategi och metod för hur vi gick tillväga med 
undersökningen. 

4.1 Val av metod 
Enligt Denscombe (2000) så är böcker den första anhalten. För att få fördjupade 
kunskaper om hur lärare kan arbeta med laborativt material till ämnet addition och 
dess inverkan på lärandet, har vi studerat relevant litteratur, tidigare forskning samt 
sökt information via Internet. 
 

 ”En av fallstudiens starka sidor är att den tillåter forskaren att använda en rad olika 
källor, en rad olika typer av data och en rad olika forskningsmetoder i undersökningen” 
(Denscombe, 2000. s. 43).  

 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken påverkan ett laborativt arbetssätt 
har på skolbarns inlärningsprocess för addition. Det bästa sättet att undersöka detta är 
att utföra lektioner med det laborativa materialet. Vi kommer därför att utföra 
observationer där vi är deltagande. Varför vi väljer just deltagarobservation är för att vi 
då ser undersökningen inifrån. Konkreta situationer kan ge oss en annan förståelse. 
Enligt Denscombe (2000) bygger en kvalitativ studie på intervjuer, observationer eller 
bildundersökningar. 

4.2 Urval och avgränsning 
Observationerna ska göras på våra partnerskolor eftersom vi träffat lärare och barn 
tidigare och har en god relation till dem. Vi valde ut två klasser i år 1 eftersom det är 
målgruppen för vår uppsats. Vi har valt att kalla dem klass 1a och klass 1b. I klass 1A 
går det 13 barn och i klass 1B finns 19 barn.  
 
Eftersom observationen kräver att barnens vårdnadstagare underrättas samt ger sitt 
samtycke till att deras barn får delta, har vi skickat ut ett brev till de berörda 
föräldrarna (se bilaga1).  
De barn som fått sina föräldrars medgivande till att delta i vår observation fick också 
bli en del av vår undersökningsgrupp. I klass 1A fick tolv av barnen delta för sina 
vårdnadshavare och i klass 1B var det sjutton stycken. Bortfallen berodde på att ett 
av barnens föräldrar tackade nej och de andra barnen lämnade aldrig tillbaka brevet. 

4.3 Fördelar och nackdelar med deltagande observation 
Fördelarna med att utföra en deltagande observation är bland annat: 

 att miljön känns mer naturlig för barnen. 

 att forskarna använder sig själva som verktyg för observationen och behöver 
därmed lite teknisk utrustning. 

 att man får insikter i de pågående sociala processerna. 

 att man tydligare ser samband mellan olika aspekter på det som ska observeras. 

 att man ser verkligheten som barnen själva ser den. 
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Nackdelarna med en deltagande observation kan vara: 

 att det är krävande för forskarna eftersom den här typen av observation fordrar 
engagemang. 

 att forskarens roll är begränsad. 

 att tillförlitligheten minskar eftersom denna typ av observation är svår att 
kontrollera för utomstående. 

 att observationen kan medföra rättsliga, fysiska, psykologiska och sociala risker. 

 att resultaten blir svåra att generalisera. 
(Denscombe, 2000). 

4.4 Forskningsetiska principer  
I de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
finns det regler för hur en forskares arbete ska utföras.  
 
Dessa regler framtogs år 1990. För att skydda medlemmar i vårt samhälle har 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet godkänt olika krav på hur 
forskning ska utövas. Det finns fyra huvudkrav som forskare måste följa för att 
skydda de personer som blir observerade, de som svarar på enkäter och/eller de 
som blir intervjuade. Nedan presenteras de fyra kraven, som består av ett flertal 
föreskrifter och förklaras i en varsin sammanfattning (V.R). 
 
Informationskravet handlar om att deltagarna i undersökningen har rätt att få veta 
vilken roll de har i studien. Deltagarna ska även kunna få kontakt med den/de 
personer som driver den berörda forskningen, utan problem. Deltagarna i studien skall 
också informeras att medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst. De har 
även rätt att få veta när och hur studien kommer att offentlighetsgöras (V.R).  
 
Samtyckeskravet innebär att alla som medverkar i forskningsprojektet samtycker 
till det. Vårdnadshavare måste ge tillstånd till deltagare som är under 15 år. Om en 
person som är deltagande ångrar sig och inte längre vill vara med i den aktuella 
forskningen bör önskemålet tillgodoses utan negativa påföljder (V.R).  
 
Konfidentialitetskravet ger deltagarna i undersökningen en namnlöshet om de 
önskar. Rapporten ska då skrivas på ett sådant sätt som gör att det är omöjligt för 
utomstående att veta vem som deltagit i studien. Den/de som arbetar med 
forskningsprojektet bör hålla orginalundersökningar och personuppgifter utom 
räckhåll för främmande och skriftligen bevilja önskemål gällande tystnadsplikt likväl 
(V.R).  
 
Nyttjandekravet. Det insamlade materialet som forskaren har får endast användas 
till det syfte som alla parter kom överens om från början. Uppgifter om deltagare i 
undersökningen får inte föras vidare eller säljas (V.R). 
 
Vi har tagit hänsyn till dessa regler i det informantbrev som barnens vårdnadshavare 
tagit del av innan undersökningen.  
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4.5 Genomförandet 
Nedan beskrivs hur vi gått tillväga när vi utformat vår observation. 

4.5.1 Val av laborativt spel 

Vi började med att läsa igenom de olika spel som fanns i Peggy Kayes bok Barnens 
bästa matte- och läslekar (2008). Vi valde sedan ut ett spel. Spelet som valdes ut var 
Dubbelt upp. Detta valde vi då spelet är lämpat till barn i årskurs 1,2 och 3 och vi 
kunde dessutom tillverka spelet på egen hand. Områdena detta spel behandlar är 
bland annat addition, subtraktion och dubbelt. Spelets mål är att barnet ska kunna 
behärska bland annat addition. Vi började med att rita upp spelplanen på ett stort vitt 
papper. Spelplanen blev formad som en snigel (se bilaga 2). Vi plockade sedan ihop 
egna spelpjäser som vi hade i hemmet. Vi valde en fingerborg, ett färgat gem, en 
skruvmakaron, en gammal spelpjäs ifrån ”Fia med Knuff” och en röd knapp. Vi 
inhandlade torra bönor då det är ett utmärkt medel som kan vara till hjälp när barnen 
ska räkna. Till spelet tillverkade vi 44 st. talkort från noll till tio samt åtta kort med 
texten addera, sex kort med subtrahera, sju kort med dubblera och tre kort som där vi 
skrev stå över på (Instruktionskort). Vi valde att provspela Dubbelt upp tillsammans 
med våra egna barn som är 6 och 7 år. Spelet var mycket uppskattat av både oss vuxna 
och barnen. Nu kände vi oss redo att prova spelet med undersökningsgrupp 1a.  

4.5.2 Observation 

I samråd med läraren för klass 1a bestämde vi att utföra vår observation med de tolv 
barnen i fyra grupper vid olika tillfällen. Tillfällena varade i 20-30 minuter. Gällande 
klass 1 b utförde vi i samråd med klassläraren att genomföra vår observation vid fyra 
olika tillfällen, också de tillfällena var 20-30 minuter. Eftersom denna klass hade 17 
barn delade vi in dem i fyra grupper, där en av grupperna blev en grupp med fem barn.  
 
Observationerna med de olika grupperna skulle genomföras i ett angränsande 
klassrum. Detta rum är mindre än deras hemklassrum och används i vanliga fall av 
specialpedagogen men även vid grupparbeten. Barnen känner därmed till detta rum 
väl. Rummet har formen av en kvadrat med ett stort fönster som vetter ut mot 
skolgården. Mittemot fönsterväggen finns dörren som leder in till rummet. I mitten av 
rummet står ett ovalt stort träbord med åtta tillhörande stolar. På ena av de två 
kvarvarande väggarna sitter en whiteboard och vid den andra väggen står skåp och 
lådor fulla med specialpedagogens material. 
 
Till observationerna hade vi tagit med det färdiga materialet som vi tillverkat själva, 
men även blyertspennor, suddgummin och anteckningsblock, då vi ville anteckna 
barnens olika strategier och tankar kring spelen. Då det kan vara svårt att hinna 
anteckna allt barnen säger och gör så hade vi varsitt block och varsin penna. 
 
4.5.2.1 Dubbelt upp 
Innan vi tog in barnen diskuterade vi om texten på instruktionskorten till spelet t.ex. 
”addition” skulle bytas ut mot ett plustecken. Vi ansåg att det är bra att barnen lär sig 
begreppen på de olika symbolerna, därför valde vi att skriva begreppen på 
whiteboarden med symbolerna intill. På det viset kan barnen som inte än kan läsa 
åtminstone kunna jämföra texten på instruktionskortet med texten på tavlan. Då kan 
de förstå instruktionen genom att avkoda symbolen intill.  
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Vi valde ut fyra barn utan närmare eftertanke, som vi tog med till rummet. När de kom 
in valde de själva sina platser. Vi visade hur spelet såg ut och barnen fick välja vilken 
markör de ville spela med. Vi förklarade spelreglerna genom att provspela och barnen 
fick då träna på att själva förstå instruktionskorten genom att titta på tavlan. När vi 
märkte att barnen klarade av att spela spelet började vi med vår observation. På 
samma sätt som vi beskrivit att vi genomförde experimentet med den första gruppen 
gjorde vi även med de andra grupperna. 
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5 Resultat 
Även om man arbetar med addition kan man beröra andra aspekter inom 
matematiken i ett och samma spel, t.ex. förståelse för matematiska begrepp som större 
än, mindre än, lika stora, addition, subtraktion, dubblera.  
 
Nedan sammanställs resultatet av våra observationer och analyseras utifrån de olika 
inlärningsteorier och inlärningstyper. För att förtydliga resultatet av våra 
observationer har vi nedan valt att använda oss av en tabell. Vi har valt att kalla de 
olika klasserna för 1a och 1b. Vi har även delat in dessa klasser i åtta grupper där vi har 
döpt dem i bokstäver. I klass 1a är grupperna A, B, C och D. I klass 1b är grupperna E, 
F, G och H.  
 
Tabellen är en kopia av den som vi skrev under utförandet av observationerna. Där 
skrev vi korta kommentarer på det vi såg. I kolumnen ”Inlärningstyp” anger vi om vi 
sett någon speciell inlärningstyp hos barnen vi observerat. Hos en del barn kunde vi 
inte fastställa vilken inlärningstyp de tillhör eftersom de räknade utan bönor och med 
bönor. I tabellen har vi därför skrivit att en del barn var svåra att bedöma. I kolumnen 
”Additionsstrategier” anger vi vilka olika additionsstrategier vi sett under 
observationerna för varje grupp. Dessa skriver vi i korta ord som vi under tabellen 
förklarar med specifikt.  
 
 

GRUPP A Inlärningstyp Additionsstrategier 

Fyra barn Kinestetiska 3/4 
Visuella 1/4 
 
De barnen som har 
kinestetisk 
inlärningstyp blev 
drabbade. 

Uppräkning av alla.   
Börjar med största 
talet. Börjar med 
första talet. 

GRUPP B Inlärningstyp Additionsstrategier 

Fyra barn Kinestetiska 4/4 Börjar med första 
talet. Fingerräkning 
 

GRUPP C Inlärningstyp Additionsstrategier 

Fyra barn Kinestetiska 2/4 
Visuella 2/4 

Fingerräkning, 
fingertal. 
Börjar med första 
talet. Kommutativa 
lagen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

GRUPP D Inlärningstyp Additionsstrategier 

Fyra barn Kinestetiska 1/4 
Visuella ¼ 
Svåra att bedöma 2/2 

Fingerräkning. 
Fingertal. Dubblor. 
Talens granne. 
 

GRUPP E Inlärningstyp Additionsstrategier 

Fyra barn Kinestetiska 4/4 Börjar med största 
talet. 
Fingerräkning. 
 

GRUPP F Inlärningstyp Additionsstrategier 

Fyra barn Kinestetiska 4/4 Fingertal. 
Tiokamrater. 
Dubblor. 
 

GRUPP G Inlärningstyp Additionsstrategier 

Fem barn Kinestetiska 2/5 
Visuella 1/5 
Svåra att bedöma 2/5 

Dubblor. 
Fingerräkning. 

GRUPP H Inlärningstyp Additionsstrategier 

Fyra barn Kinestetiska 1/4 
Visuella 3/4 

Fingerräkning. 
Uppräkning av alla. 
Börjar med största 
talet. 
Den kommutativa 
lagen. Tiokamrater. 
 

 

                Tabell 2 Observation av spelet dubbelt upp. 
 
Vi analyserar nu mer i detalj grupperna A, D och H nedan. Grupperna A, D och H hade 
exempel på i stort sett samtliga observationer som uppträdde i samtliga grupper och 
genom att välja ut dessa tre grupper för en detaljerad analys får man en bra översikt av 
hela observationen. Vi har använt oss av olika ”glasögon” när vi tittat på de olika 
lärandeteorierna. I vår analys har vi även vävt in vår tolkning av lärandeteorierna, inte 
för att det stärker vår observation i sig, utan för att belysa att vi lagt märke till dem 
samt att de är viktiga för barns inlärning och utveckling.  
 
Under observationen med Grupp A fick alla barn tillgång till varsin hög med bönor. Vi 
förklarade att dessa bönor kunde de ha som stöd då de utförde matematiska 
operationer. Ett av barnen menade på att han inte behöver några bönor som stöd 
eftersom han var så duktig på att räkna. Barnet som satt bredvid denna pojke hörde 
vad som sades och ville heller inte använda bönorna som stöd, och detta spreds och 
slutade med att ingen av de fyra barnen ville använda bönorna.  
Under spelets gång såg vi att det första barnet som blev påverkad av pojkens uttalande 
behövde använda sig utav bönorna och var på väg till att ta bönorna som fanns 
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tillgängligt på bordet, men hejdade sig med tanke på vad som tidigare sagts.  Detta 
kopplar vi till behaviorismen eftersom Skinner ansåg att beteendet påverkas av en 
förstärkning, vare sig den är positiv eller negativ. I detta fall var det förstärkningen 
negativ och förstärkningen anser vi var pojkens ord om att han var så duktig då han 
kunde räkna utan hjälp av bönorna. De andra barnen ville visa sig vara lika duktiga.  
Barnet som ville ta bönor men ändå inte gjorde det passar uppenbarligen in bland 
inlärningstypen kinestetisk dvs. de som lär sig genom att göra. Detta barn ville gärna 
plocka med bönorna, hon var på väg flera gånger men tittade på de andra barnen och 
lät bli. Vi såg under denna observation även en koppling till den neurologiska 
forskningen som visat att de kinestetiska barnen har många beröringsreceptorer i 
fingertopparna och hennes försök till att plocka med bönorna. 
 
I grupp D kunde vi se en pojke som använde sig av fingerräkning blandat med fingertal 
som additionsstrategi. Vi såg när han räknade ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju med 
början på ena handens fingrar och fortsatte sedan på andra handens fingrar. Pojken 
skulle addera sju plus åtta. När pojken räknat till sju började han om på samma finger 
som hade representerat siffran ett och detta finger blev nu åtta. När han hade räknat 
alla fingrarna och kommit till talet fjorton så sa han fjorton tyst för sig själv och kort 
därefter femton högt, som svar.  
När vi nu betraktade honom så kunde vi tydligt se hans tankeprocess att han visste att 
åtta var ett mer än sju. Vi undrade hur han tänkte och han sade ”åtta är ett mer än sju 
så jag räknar sju två gånger och lägger till ett”. Vi insåg då att han redan införskaffat 
sig kunskapen om dubblor (2+2, 3+3, 4+4 osv.) Han kände även till talens granne. 
Han räknade alltså fingrarna i två omgångar som sju och lade bara till ett, som han 
hade i huvudet. Detta eftersom han visste att åtta är ett mer än sju. Vi hade sett andra 
barn i våra observationer med samma tal men inte fått fingrarna att räcka till.  
Vi kopplar denna händelse till kognitivismen eftersom kognitivisterna var intresserade 
av barnens tankeprocesser. Piaget skriver om den konkreta operationella fasen som 
sträcker sig från ca sexårsåldern till tolvårsåldern. Piaget menar att vid denna ålder är 
barnens tankeprocess mer logisk och de förstår grunderna för antal och klassifikation 
genom att använda sig av sin logiska förmåga. Pojken befann sig helt klart i den 
konkreta operationella fasen eftersom hans tänkande samt räknestrategier var 
logiskt/logiska.  
Då vi observerade pojken under hans uträkning skulle vi vilja klassa honom bland de 
visuella barnen eftersom han hade en snabb uppfattningsförmåga i och med att han 
inte satt och tänkte utan började räkna på en gång och han gjorde uträkningen genom 
att se på fingrarna. 
 
När grupp H spelade Dubbelt upp kom vi in på vad tiokamraterna är då en pojke fick 
talet 6+4. Utan att säga 6+4 svarade han direkt ”tio”. Vi frågade hur han kunde komma 
fram till svaret så fort. Han svarade då att ”för de är tiokamrater”. Vidare frågade vi 
resten av gruppen om de kände till tiokamraterna. Ingen förutom pojken visste vad det 
var. Med pojkens hjälp fick vi då tillfälle att förklara närmare vad tiokamraterna är.  
En flicka i denna grupp hade inte kommit på att man kan använda sig av den 
kommutativa lagen. Hon hade vid ett tillfälle 3+4 och vid nästa tillfälle hade hon 4+3, 
men hon förstod inte att det svaret gav samma summa som vid 3+4. Vi visade med 
bönorna den kommutativa lagen, utan att gå in djupare på begreppet, för att flickan 
lättare skulle förstå hur vi menade, hon förstod genast att det var detsamma. Flickan sa 
då att det inte spelar någon roll vilken siffra som står först, svaret är ju samma sak.  
När ett av barnen spelade och räknade upp bönor, låt oss säga att det var fem och fem, 
med metoden uppräkning av alla (se under rubrik 3.1.1 Uppräkning av alla) gick vi in 
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och frågade: ”nu när du vet att du har två högar med fem i, kan du då börja från fem 
och räkna uppåt?”.  
Flickan provade och förstod att det var onödigt att räkna om bönorna och på så sätt 
utvecklades hennes räknestrategi. Flickan fortsatte med denna strategi resten av 
speltiden och vi kunde se att hon på detta sätt fick sitt svar snabbare.  
Vi såg tydligt att hon tillhör den kinestetiska inlärningstypen då hon förstod 
additionsstrategin med hjälp av bönorna.   Många barn kunde under spelets gång tala 
om hur de gjorde och tänkte.  

5.1 Dubbelt upp 
Vid observationen av spelet kunde vi se att det var mycket uppskattat av barnen. Vi såg 
att de använde sig av olika räknestrategier, bland annat uppräkning av alla, 
uppräkning från början, uppräkning från det första talet, uppräkning från det 
största talet och fingerräkning. Bönorna var ett gillat hjälpmedel av en del barn men i 
genomsnitt så använde sig ett barn per grupp fingerräkning. De barn som inte ville 
använda sig utav bönorna sa att de kände sig så säkra på att räkna och därför inte 
behövde bönorna.  
 
Vi kunde se att några barn som använde sig av uppräkning från det första talet i slutet 
av spelet förstått att det går snabbare att använda sig av uppräkning från det största 
talet. Barnen lärde av varandra under spelets gång. 
 
Angående vår förklaring på whiteboarden såg vi att de flesta barnen klarade av att 
förstå instruktionskortens innebörd. Ett fåtal osäkra barn sökte bekräftelse genom att 
dubbelkolla med oss om de förstått rätt. Dessa elever som sökte vår bekräftelse var 
även osäkra inom andra områden som t.ex. tiokamraterna och talraden. 
 
Vi frågade barnen efter att de hade spelat klart vad de ansåg om spelet. Barnen sa att 
de tyckte om spelet. Ett barn uppfattade direkt att spelet var en övning i matematik. En 
pojke sa att man övar att räkna. En flicka sa att man lär sig nya ord som t.ex. addera, 
subtrahera och dubblahera. Automatiskt så sa barnen dubblahera istället för dubblera 
då det ordet ansågs lättare att säga eftersom de tyckte ordet var likt subtrahera.  
 
I gruppen som bestod av fem barn observerade vi några speciella saker. Barnen fick 
vänta länge på varandra och de tyckte att det var jobbigt att få sitta och vänta. Dessa 
barn stressade på varandra och vi upplevde att en del barn inte fick chansen att 
använda sig av sin räknestrategi, då ett annat barn som var snabbare på att räkna sa 
svaret rätt ut. Vi sa att alla måste låta det barnet som har sin tur, räkna själv, men 
ibland orkade barnen inte vänta. 
 
Vi såg att barnen kan utveckla sina strategier ytterligare då de fått lite mer kunskap av 
uppräkning från det första talet. Strategin efter denna blir således uppräkning från 
det största talet. Även andra räknestrategier utvecklas, men det vi såg var just denna 
utveckling hos fler barn. 
 
Det är viktigt för barnen att känna sig trygga då de ska lära sig något nytt, eftersom 
barnen är rädda att göra fel och vill inte svara fel. Vi såg att de osäkra barnen hela 
tiden ville ha ögonkontakt med oss för att få ett nickande ifrån oss innan de gav sitt 
slutgiltiga svar. Det vi, i slutet av spelandets gång såg, var att då eleverna kände sig 
varma i kläderna så vågade de visa sin räknestrategi och blev mer säkra på de olika 
begreppen.  
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6 Slutsats 
Som Kernell (2002) skriver om inlärningsmiljö så ska man som lärare kunna ge 
barnen stort utrymme i undervisningen och dessutom ska man som pedagog kunna 
erbjuda olika arbetsformer. Att ha en arbetsform som passar alla barn behöver inte 
betyda att alla barn håller på med en och samma aktivitet vid samma tillfälle. I ett 
klassrum har pedagogen valt att aktivera barnen genom olika gruppkonstellationer, 
där syftet och målet är att de ska lära sig grundläggande addition genom olika 
laborativa arbetssätt. Detta kan, för ett otränat öga, verka som att pedagogen tappat 
kontroll och struktur över undervisningen, men i själva verket är det en kreativ och 
välstrukturerad inlärningsmiljö fast det sker under ett annat arbetssätt än det 
traditionella ”sitta på sin plats och skriva i boken”. Nedan har vi besvarat våra 
forskningsfrågor. 
 

 Hur påverkar det laborativa materialet barnens inlärningsmiljö? 
 

Under genomförandet av vårt arbete har vi kommit fram till att ett laborativt material 
påverkar barnens inlärningsmiljö i högsta grad. I en grupp där barn arbetar laborativt 
kan de påverka varandra positivt eller negativt. Ett exempel kan vara då en grupp barn 
spelar Dubbelt upp där barnen får använda sig av bönor som stöd då de räknar . Ett av 
barnen säger att han inte behöver några bönor som stöd eftersom han är så duktig på 
att räkna. Barnet som sitter bredvid denna pojke hör vad som sägs och vill heller inte 
använda bönorna som stöd, detta sprids och slutar med att ingen av barnen vill 
använda bönorna. Det första barnet blev påverkat av pojkens uttalande, men ville 
egentligen använda sig utav bönorna och var på väg att ta bönorna, men hejdade sig 
med tanke på vad som tidigare sagts. Barnets beteende påverkades av pojkens 
uttalande, vilket är en negativ förstärkning eftersom beteendet påverkades till det 
sämre för hela gruppen. Behaviorismen betonar just förstärkningens betydelse för 
inlärning.  
 
För att som pedagog förenkla undervisningen för sig själv och för barnen kan man till 
exempel använda sig av spelet Dubbelt upp. I detta spel inbjuds barnen att konversera 
med pedagogen och medspelare, vilket ger pedagogen en chans att se barnens 
inlärning och utveckling ur ett kognitivt perspektiv och kan då se vilken fas som 
barnen vid tillfället befinner sig i. Pedagogen kan med detta spel se vilka 
additionsstrategier barnen använder sig av och med detta lägga undervisningen på 
barnens nivå.  
 
Ett laborativt material är en viktig del av barnens inlärningsmiljö då detta inbjuder 
barnen att lära sig genom att göra. Ett laborativt material inbjuder även pedagogen att 
ställa frågor för att hålla intresset vid liv hos barnen. Ett exempel kan vara då barnen 
ska arbeta med additionsstrategier. Pedagogen inleder undervisningstillfället genom 
att visa och förklara spelet Dubbelt upp. Barnen i gruppen börjar med spelet och 
pedagogen sitter med.  
En flicka har vid ett tillfälle 3+4 och vid nästa tillfälle har hon 4+3. Hon förstår inte att 
det svaret blir samma summa som vid 3+4. Pedagogen visar med hjälp av bönor den 
kommutativa lagen, utan att gå in djupare på begreppet, för att flickan lättare skulle 
förstå hur pedagogen menar. Flickan tänker en stund och säger sedan att hon förstår. 
Flickan säger att det inte spelar någon roll vilken siffra som står först, svaret är ju 
samma sak.  
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När ett annat barn i gruppen räknade upp bönor, låt oss säga att talet är fem och fem, 
med metoden uppräkning av alla (se under rubrik 3.1.1 Uppräkning av alla) går 
pedagogen in och frågar: ”nu när du vet att du har två högar med fem i, kan du då 
börja från fem och räkna uppåt?”. Barnet provar och förstår sedan att det är onödigt 
att räkna om bönorna och på så sätt utvecklas hennes räknestrategi. Barnet fortsätter 
med denna strategi resten av speltiden och får ett svar snabbare.  
Med hjälp av pedagogens utmaning provar barnen sig fram med hjälp av det laborativa 
materialet och utvecklar därmed sina additionsstrategier. Här har vi visat hur barnen 
har använt det laborativa arbetssättet och lärt genom att göra och hur pedagogen 
kunde vara med att utveckla barnens additionsstrategier. 
 

 Hur passar de olika inlärningstyperna in med laborativt material? 
 

Vi har använt oss av tre olika typer av inlärning, auditiv, visuell och kinestetisk 
inlärning för att analysera hur ett laborativt arbetssätt passar till olika typer av 
inlärning. Vi såg under observationerna att både själva spelet, dubbelt upp, och det 
laborativa materialet i form av bönor gav möjligheter för barn som använde sig av 
visuell inlärning och barn som använde sig av kinestetisk inlärning.  
De barn som visade prov på visuell inlärningstyp kan exemplifieras med pojken som 
tittade på sina fingrar och då såg resultatet av additionen. Barnen som visade prov på 
kinestetisk inlärningstyp använde framför allt bönorna som de plockade och lade i 
olika högar för att komma fram till additionsresultatet. Det var svårt att visa på en 
tydlig användning av auditiv inlärning eftersom vi har gjort en observation med 
laborativt material där dessa elever inte tillgodoses.   
Svaret på vår frågeställning blir att barn med visuell typ av inlärning och barn med 
kinestetisk typ av inlärning tillgodoses av det laborativa arbetssättet och det laborativa 
materialet.  
 

 Vilka additionsstrategier kan övas genom det valda spelet? 
Det laborativa materialet under våra observationer var spelet Dubbelt upp och bönor. 
Under dessa observationer såg vi de flesta additionsstrategier. Under spelets gång fick 
barnen använda bönor som stöd för deras uträkningar, vilket gav oss tillfällen att se 
dessa additionsstrategier: 
 
 

 uppräkning av alla 

 börjar med första talet 

 börjar med största talet 
 
 
Bönorna underlättade för de barn som inte kommit lika långt i sin utveckling gällande 
tankestrategier för addition. Vi kunde se att en del barn påverkades utav oss som 
utförde observationen och de andra i gruppen som kommit längre i sin 
additionsstrategi. Spelet gav barnen de grundläggande additionsstrategierna som de 
saknade innan spelstart. 
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De andra barnen som inte använde sig av bönorna valde andra strategier som: 

 fingerräkning 

 fingertal 

 talens granne 

 tiokamraterna 

 dubblor 

 den kommutativa lagen för addition 
 
Ett enda spel eller laborativt arbetssätt kan bidra med mer än vad det är framställt för 
och har stort inflytande på barnens inlärning och utveckling, under förutsättning att 
pedagogen använder materialet på rätt sätt och i rätta situationer.  
 
Sammanfattningsvis har vi sett att man genom ett laborativt arbetssätt kan skapa en 
inlärningsmiljö så barnen lär på det sätt som beskrivs i de olika lärandeteorierna. 
Visuell och kinestetisk inlärningstyp passar bra tillsammans med ett laborativt 
material, men huruvida den auditiva inlärningstypen passar in är svårt att se då denna 
typ av inlärning inte tillgodoses i vår typ av observation. Resultaten visar att många 
additionsstrategier användes i spelet Dubbelt upp. De mest förekommande var dock 
fingerräkning, fingertal och att börja med det största talet. 
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7 Diskussion 
När vi letade efter laborativt material till våra observationer så fanns ett stort utbud att 
välja mellan. Det fanns dyrt material att beställa och billigt material som man kunde 
tillverka själv. I inledningen skriver vi om besparingar som påverkar skolverksamheten 
hårt. Därför valde vi Dubbelt upp, som vi kunde tillverka själva utav material som vi 
redan hade i våra hem. Detta spel kan även barnen få vara med och tillverka och 
därmed känner de delaktighet redan från start.  
 
De lärandeteorier som presenteras i denna studie innehåller komponenter som vi kan 
relatera till. Behaviorismen är en av de teorier där Skinner talar om stimulus och 
respons. Han menar att ett beteende påverkas av en förstärkning vare sig 
förstärkningen är positiv eller negativ. Vi kan här gå till vår egen barndom där vi 
minns de gånger vi fick en positiv belöning. Vi kände då en stolthet och viljan till att 
upprepa samma beteende. Om vi däremot fick en utskällning för något vi gjort undvek 
vi att upprepa beteendet. Skinner menade således att fysisk bestraffning inte var något 
alternativ eftersom det kunde få barnet att bli aggressivt. Detta har än idag en 
betydelse eftersom man i Sverige, sedan 1975 inte fått slå sina barn, vare sig i skolan 
eller i hemmet.  
 
Piaget förespråkade hur viktigt det är att vi vuxna förstår barnens olika 
tankeprocesser. Hur ska en pedagog som inte vill veta hur barn tänker kunna lära dem 
någonting? Wygotskij förespråkar hur viktig närmiljön är för barnens inlärning och 
utveckling. Till det har vi ett konkret exempel: Ta ett barn som går i en skola där 
laborativt material är en naturlig del i undervisningen och har tillgång till en 
matteverkstad, får ha utematte, är medveten om att matematiken även finns i andra 
ämnen som slöjd och hemkunskap och jobbar med kompetenta pedagoger 
runtomkring sig. Jämför detta barn med ett likvärdigt barn i en annan skola där 
undervisningen handlar om att räkna sidor i boken med en pedagog som inte vill, kan 
och orkar konkretisera matematiken.  
Det första barnet har större chans att utveckla ett bättre mattetänk samt förståelse i 
ämnet matematik än det barn som enbart får sitta och räkna i sin mattebok. Vi anser 
därför att miljön har en stor påverkan i barns inlärning och utveckling, precis som 
Wygotskij. 
 
Tidigare forskning och annan litteratur pekar på att de skolbarn som lär sig visuellt 
eller auditivt passar bäst in i den traditionella skolan och dess inlärningsmetod. Vi 
tycker att det är dags att även ta in de kinestetiska barnen i undervisningen. Laborativa 
lektioner samt att konkret visa olika inlärningsområden passar in på alla 
inlärningstyperna eftersom det bland annat gör lärandet lustfyllt. Lpo94 skriver väldigt 
tydligt att lärandet ska vara just lustfyllt. I Lpo94 står det också att läsa att skolan 
måste ge plats för de olika kunskapsformerna för att få en helhet. Vi tycker att 
undervisningen inte blir hel så länge man inte tar in en laborativ undervisning som en 
del av skolans vardag. 
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Begreppet addition är det område som vi valt att fokusera på i den här uppsatsen. För 
att känna trygghet när ett nytt begrepp införs hos ett barn behöver det känna igen sig. 
Om barnen känner trygghet följer en positiv inlärningssituation, anser Gustafsson 
(Internet 6). Precis så tänker vi och vi menar att det därför är viktigare att lägga 
tyngdpunkten på de tidigare åren där basen ändå sätts. Har man en bra grund att stå 
på från början så känner barnen sig mer säkra och trygga i det de gör och därav 
kommer den positiva inställningen till ämnet. 
 
Gällande det laborativa materialet Centimo har vi själva använt oss av det ute i våra 
partnerskolor. Fokus i denna uppsats är på barn i år ett och denna situation som 
beskrivs uppstod visserligen med ett barn i år tre, men principiellt är användningen av 
materialet detsamma för alla barn i denna situation oavsett vilket år de går i. I helklass 
gick pedagogen igenom addition av tal med hundratal och tiotal samt hundratal, tiotal 
och ental.  
Metoden var att lägga ihop varje talsort för sig, dock utan tiotalsövergångar. 
Pedagogen använde sig av hundralappar, tior och enkronor på en overhead för att 
illustrera tankegångarna. Ett barn hade fortfarande svårt att hålla ordning på de olika 
siffrornas platser i talen efter genomgångens slut. Barnet togs då ut till ett närliggande 
grupprum där det i lugn och ro fick se talen via centimokuber. För att kunna illustrera 
en additionsuppgift gjordes även symbolerna + och = på separata gula postit-lappar. 
Första talet var 230+ 120. Man visade 230 genom att ta två hundraplattor och tre 
tiostavar, ett + lades ut, och barnet fick själv visa hur talet 120 var uppbyggt med hjälp 
av centimo materialet. Symbolen för likhetstecknet lades ut och tillsammans 
konstruerade man svaret 350. Lektionen fortsatte sedan i den andan och senare 
blandade man också in ental och entalskuber.  
Vi anser att materialet inte bara gynnade barnets tankeprocess gälland addition utan 
även förståelsen för taluppfattning samt positionssystemet.  
 
Undervisningen måste anpassas efter varje barns behov men den ska även ge plats för 
olika former av kunskap. Om man som pedagog har kännedom om de olika 
inlärningstyperna är det lättare att individanpassa undervisningen, och på så sätt följer 
pedagogen den delen av styrdokumentet. 
 
Planeringen är A och O för en pedagog. Under lärarutbildningen har vi fått lära oss att 
planering är mittpunkten, där kontroll, gruppering, individualisering och motivation 
hålls ihop. Dessa är de uppgifter som en pedagog måste tänka på för att få en lyckad 
undervisning även om man arbetar med laborativt arbetssätt som metod. Det finns 
preaktiv planering, interaktiv planering och en postaktiv planering. Med det menas att 
en pedagogs planering äger rum både innan, under och efter undervisningen.  
För att en pedagog ska kunna undervisa grundläggande addition så är förkunskaperna 
för ämnet viktiga. Det är viktigt att det laborativa materialet används på rätt sätt och 
att de sätts in i de rätta sammanhangen. När man arbetar laborativt måste man även 
vara noggrann och ha ett strukturerat arbetssätt. En pedagog kan inte dela ut ett 
material t.ex. centimokuber, till barn utan instruktioner om hur det ska användas, 
eftersom materialet då inte fyller sin funktion. Funktionen är att materialet ska 
påverka ett barns inlärningsprocess på rätt sätt.   
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Författarna Pramling Samuelsson, Doverborn skriver i boken Förskolebarn i 
matematikens värld (2006) att de flesta studenter inte fått tillräckligt med kunskap 
om hur de yngre barnen tar till sig matematiken, vilket även vi uppfattar.  
 
Några områden som är intressanta att forska vidare i är det vi skrivit om i denna 
uppsats, nämligen laborativt material och dess användningsområden. Hur barn med 
matematiksvårigheter blir hjälpta av att arbeta laborativt är också ett betydelsefullt 
område att fördjupa sig i.  
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Bilaga 1 
Hej föräldrar!                                 

 
Vi heter Sara Stödberg och Hannah Söderberg och är lärarstudenter på Mälardalens 
högskola. Vi går sista terminen på ett program som heter ”utveckling av matematiskt 
tänkande”, dvs. att vi utbildar oss till lärare mot de tidigare åren med matematik som 
ämnesval. 
 
Just nu arbetar vi med vår c-uppsats som handlar om hur man kan konkretisera 
matematiken för barn i år 1.  Vi vill med vår rapport undersöka hur man kan väcka 
barns intresse och utveckling inom matematiken med hjälp av olika material som, för 
barnen, upplevs roliga. 
 
Rapporten kommer att delvis bygga på observationer. Syftet med observationerna är 
att titta på hur barnen arbetar samt hur de upplever det laborativa materialet vi vill 
undersöka. Skolans och barnens namn hanteras anonymt i uppsatsen. Vi har båda 
tystnadsplikt och det vi skriver ner från våra observationer kommer enbart att 
hanteras av oss som skriver uppsatsen. Inga ljud eller bildupptagningar kommer att 
göras! 
 
Vi söker tillstånd från er föräldrar för att kunna genomföra observationer med olika 
laborativa övningar. Vänligen kryssa för ett av följande alternativ: 
 
Jag ger tillstånd till att mitt barn får observeras vid arbete med laborativt 
material. 
 
Jag ger inte tillstånd till att mitt barn får observeras vid arbete med 
laborativt material. 
 
Barnets namn:__________________________ 
 

 
M.V. H Sara & Hannah! 

 
För mer info ring Sara på 016-149513 eller Hannah på 021-412141. 
Handledare för c-uppsatsen är Kirsti Hemmi (kirsti.hemmi@mdh.se) 
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