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Sammanfattning 

Syftet med mitt examensarbete var att få mer kunskap om konkreta material som 
behandlar multiplikation och division. För att få veta vilka konkreta material som 
finns att tillgå gjorde jag intervjuer med två lärare som fick beskriva vilka material de 
använder sig av. Jag valde att observera två elever enskilt då de löste de 
multiplikations- och divisionsproblem som jag hade designat för studien. Det jag fick 
ut av undersökning var att det finns många olika material som elever kan arbeta med 
samt att det är viktigt att de får möjligheten att arbeta med dessa material. Jag kom 
fram till att lärare bör vara medveten om i vilket område som materialet är bäst 
tillämpad och att elever behöver använda sig av konkreta material för att lättare 
förstå uppgiften. De behöver få övningarna i konkreta situationer för att i slutändan 
kunna lära sig tänka abstrakt. 
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1 Inledning 
Mitt examensarbete handlar om att jag vill få mer kunskap om konkreta material och 
hur jag kan använda dessa i multiplikations- och divisionsundervisningen. För att ta 
reda på detta har jag läst vad litteraturen säger, intervjuat klassföreståndare och 
observerat elever när de fått arbeta med konkreta material. För att skala ner 
undersökningen valde jag att lägga mitt fokus på hur det konkreta materialet hjälper 
att visa sambandet mellan multiplikation och division. 

1.1 Bakgrund 

Svenska akademins ordbok definierar ordet konkret att det är något som man ska 
kunna använda alla sina fem sinnen till, men det behöver inte ske på en och samma 
gång. De skriver vidare att det är något som man ska kunna se, känna och flytta på.  

Enligt Zoltan Dienes (i Rydstedt & Trygg, 2010) lär sig barn bäst när de får aktivt 
använda sig av många konkreta modeller. 

Skolverket (2008) har i styrdokumentet Kursplaner och betygskriterier poängterat 
att matematiska färdigheter ska användas i konkreta och meningsfulla sammanhang 
där läraren har återkoppling i elevernas egna upplevelser och kunskaper. 

Kursplanen för matematik poängterar att eleverna ska kunna och ha förmåga att 
uttrycka sina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska 
symbolspråket som i sin tur tar hjälp av de konkreta material som matematiken 
erbjuder. Ett mål som eleverna lägst ska uppnå i tredje årskurs är att de ska kunna 
förklara sambandet mellan de olika räknesätten med hjälp av konkreta material och 
bilder. Innan eleverna har gått ut femte klass ska de ha kunskaper i matematik som 
behövs för att kunna lösa konkreta problem i deras närmiljö (Skolverket, 2000). 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att få mer kunskap om konkreta materials betydelse och 
användning i multiplikations- och divisionsundervisning. 

1.3 Forskningsfrågor 
Vilka konkreta material använder två lärare i årskurs tre sig av i multiplikations- och 
divisionsundervisningen? 

Använder två lärare i årskurs tre sig av olika konkreta material inom multiplikation 
och division och i så fall varför och på vilket sätt? 

På vilket sätt är det tänkt att materialet ska bidra till elevens lärande av 
multiplikation och division? 

Hur upplever några elever nyttan av att använda konkret material i samband med 
multiplikation och division?  
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1.4 Arbetets disposition 
I det första kapitlet berättar jag varför jag har valt mitt ämne och syftet bakom det 
samt mina forskningsfrågor. Jag ger även en kort bakgrund om vad som menas med 
ordet konkret och vad kursplanen säger. 

Kapitel två tar upp vad multiplikation och division är för något och vad de har för 
samband. Kapitlet beskriver även varför vissa forskare och didaktiker anser att det är 
bra att använda sig av konkreta material. 

Kapitel tre behandlar teori, där jag skriver om en rapport gjord av TIMSS som i sin 
tur beskriver hur elever klarar av uppgifter i bland annat division. 

I kapitel fyra beskriver jag hur jag gick till väga när jag gjorde mina intervjuer med 
lärarna och hur jag observerade eleverna. Eftersom jag har gjort intervjuer och 
observationer har jag i detta kapitel tagit med forskningsetiska aspekter.  

I Kapitel fem behandlar jag de resultat jag fick av mina intervjuer och 
observationer. Jag skriver vad lärarna svarade på intervjun och vad jag iakttog under 
min observation. Deltagarna i undersökningen har fått fiktiva namn i rapporten. 

I det sjätte kapitlet besvarar jag mina forskningsfrågor utifrån mina intervjuer, 
observationer och litteraturen. 

Kapitel sju kommer jag med egna tankar och erfarenheter om konkreta material 
och egna funderingar kring hur min undersökning har gått. 

2 Litteraturgenomgång 
Under denna rubrik förklarar jag kortfattat vad multiplikation och division är för 
något, samt vad de har för samband. Jag ger även ett litet exempel på hur man kan 
konkretisera detta när man använder dessa räknesätt. Ett avsnitt heter konkreta 
material vilket förklarar varför det är bra att använda konkreta material. 

2.1 Multiplikation 

Löwing och Kilborn (2003) menar att det är viktigt att ha en klar övergång från det 
att eleverna har lärt sig multiplikationstabellen till det att de ska räkna multiplikation 
som huvudräkning. De skriver vidare att det är samma räknelagar och räkneregler 
som används men att de ska nu utvidgas och eleverna blir då säkrare huvudräknare. 

Malmer (2002) skriver att barn kommer underfund med hur de löser olika 
multiplikationstal när de har fått en bra genomgång samt att de får reda på att det är 
en upprepad addition. Hon anser vidare att det är viktigt att eleverna i ett tidigt 
stadium lär sig den kommutativa lagen, som är (a * b = b * a). Det är många elever i 
de högre åldrarna som inte har lärt sig lagen och därför inte tillämpar den när det 
skulle behövas. Löwing och Kilborn (2003) menar att den kommutativa lagen 
framförallt blir viktig när eleverna får en uppgift som de ska lösa med tre tal. 
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2.2 Division 
Man kan dela upp division i två olika områden, det ena området är 
fördelningsdivision och det andra är innehållsdivision. För att man ska kunna utföra 
division i huvudet bör man veta vilken metod som är mest lämplig för just den 
uppgiften. Löwing och Kilborn (2003) anser att eleverna ska få ett par strategier på 
hur de ska gå till väga för att kunna utföra dessa operationer. Därför är det viktigt att 
eleverna har en lärare eller andra vuxna omkring sig som kan hjälpa dem och 
konkretisera hur de kan lösa uppgifter som handlar om division.  

Löwing och Kilborn (2003) anser att elever bör lära sig innehållsdivision parallellt 
med fördelningsdivision. De påpekar detta för att elever i högstadiet har svårare att 
räkna innehållsdivision än vad de har med fördelningsdivision. Många elever har 
svårt att föreställa sig och räkna tal som är av typen 5/0.1. Detta kan till exempel bero 
på att de tänker hur man kan dela 5 kronor på 0.1 personer. Om eleverna istället 
skulle få strategier på hur de löser sådana uppgifter skulle resultaten se annorlunda 
ut. Lärarna kan konkretisera en liknande uppgift genom att fråga hur många deciliter 
det rums i 5 liter eller hur många decimeter det går på 5 meter. 

2.3 Samband mellan multiplikation och division 

Malmer (2002) skriver att barn i tidig ålder beskriver räknehändelser som har att 
göra med multiplikation och division i deras berättelser. Något som de framförallt 
och ofta berättar är när de delar saker lika. Hon skriver vidare att elever använder ord 
som dubbelt och hälften, och är medvetna vad de orden betyder. Löwing och Kilborn 
(2003) skriver att dubbling och halvering är en bra inkörsport till att se likheten 
mellan multiplikation och division. Malmer anser vidare att det är bra om man kan 
visa uppgifter som både kan vara av typen multiplikation och division. Multiplikation 
uppgifterna kan till exempel vara: ”Jag köper tre äpplen där varje äpple kostar fyra 
kronor. Hur mycket kostar alla äpplena?”. Om man gör om uppgiften till en division 
uppgift kan frågan bli: ”Hur många äpplen kan du köpa för tolv kronor om varje 
äpple kostar fyra kronor?”. 

2.4 Konkreta materials betydelse 

Jean Piaget (i Malmer, 2002) har haft stor betydelse när det gäller forskningen kring 
barns kognitiva utveckling. Det är bland annat i åldrarna 7 till 11-12 år där barn 
utvecklar ett konkret tänkande, det är först i denna period som det är tänkbart att 
bygga upp matematiska begrepp. Enligt Piaget kan det finnas barn som inte har nått 
fram till denna utvecklingszon när eleven börjar skolan och det är något som varje 
lärare måste ha i åtanke. Därför menar Piaget att det är en förutsättning för elevernas 
utveckling, bland annat i matematiken, att ha konkreta material i klassrummet som 
de kan arbeta med. Skolverket (2009) skriver att barn som börjar utveckla ett 
abstrakt tänkande behöver använda sig av konkreta material och bilder i samband 
med matematiska symboler och begrepp. För att barn ska kunna tänka abstrakt 
måste de först ha fått använda sig utav konkreta material. 
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Löwing och Kilborn (2003) syftar på att det är väsentligt att elever inte övar på att 
använda konkreta material. De menar att lärarna istället ska lära eleverna strategier 
på hur de kan använda materialet. Så småningom när eleverna har lärt sig olika 
strategier, hur olika operationer går till och tagit till sig tekniken menar de att 
eleverna ska kunna utföra dessa operationer direkt i huvudet. Thompson (1994) är 
inne på samma spår som Löwing och Kilborn är med hanterandet av konkreta 
material. Han ställer sig frågan vad han vill att sina elever ska förstå, men det är ofta 
att lärare frågar sig vad de vill att sina elever ska lära sig göra. Han skriver vidare att 
om vi endast skulle kunna besvara den andra frågan har vi inte tänkt igenom vad vi 
vill uppnå med undervisningen och dess användning av konkreta material. 

M. McNeil och H. Uttal (2009) hävdar att elever som ska lära sig något nytt inom 
matematik lär sig lättare om det nya framställs med konkreta material och att 
eleverna själva får använda det konkreta materialet. De skriver vidare att det inte är 
ovanligt att det finns några konkreta material i dagens klassrum. Bara för att det 
finns konkreta material behöver inte det betyda att alla elever förstår vad och hur 
dessa ska användas. Löwing och Kilborn (2002) anser att lärare ska fråga sina elever 
hur de själva lär sig bäst och därefter lägga upp en strategi hur de kan lära ut till varje 
enskild elev på bästa möjliga sätt. 

Enligt Suydam och Higgins (i Rydstedt och Trygg, 2010) går lärandet från det 
konkreta till det abstrakta. För att detta ska bli möjligt anser ERIC Development 
Team (i Rydstedt och Trygg, 2010) att läraren behöver noggrant tänka igenom vilka 
aktiviteter och material som behövs. Om en elev klarar av att lösa ett problem 
praktiskt men inte abstrakt har denna övergång misslyckats. Även Montessori, 
Bruner och Dienes (i Rydstedt och Trygg, 2010) menar att matematikundervisningen 
bör ha sin utgångspunkt i det konkreta och sedan övergå till det abstrakta. Däremot 
om eleverna ska lära sig något inom matematiken som kan användas inom många 
olika områden refererar Rydstedt och Trygg (2010) till Kaminski, Sloutsky och 
Heckler (2008) som hävdar att det kan vara bättre att använda ett abstrakt exempel 
istället för ett konkret. Szendrei (1996) menar att lärare som använder sig av 
konkreta material måste planera sin undervisning och de måste även ha fått någon 
instruktion i hur de använder sig av materialet. 

2.5 Cuisenaire-stavar 

Cuisenaire-stavar är en uppfinning av belgaren George Cuisenaire (1891 – 1976) och 
är ett relationsmaterial. Materialet består av tio stavar där varje stav har en egen 
specifik färg och olika längder, där den kortaste är 1 cm lång och den längsta 10 cm 
lång (se figur på andra sidan). Meningen med materialet är att ingen stav ska ha fått 
ett specifikt värde, utan en och samma stav ska kunna symbolisera olika värden 
(Malmer, 2002). 
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Figuren visar en mindre skala av cuisenaire-stavar. 

Malmer (2005) skriver att cuisenaire-stavarna kan illustrera sambandet mellan 
multiplikation och division. Ett sätt att illustrera detta är genom att man lägger en 
matta av ett antal stavar där varje rad består av samma färg, se figuren nedan. 

� � 2�     
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� � 

� � 4�     
�
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� � 8	     
�
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� 	 

Bilden modifierad efter Malmer (2005). 

Malmer (2005) skriver vidare att arbetet med materialet ger en ökad förståelse hos 
eleverna när räknesätten får samverka på ett naturligt sätt. De divisionstal som 
eleverna löser är tack vare deras kunskaper i multiplikation. 

3 Teori 
Skolverket har, i uppdrag från TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study), undersökt elever som går i fjärde och åttonde klass där de har 
studerat deras kunskaper i matematik och naturvetenskap. I den rapport som 
skolverket släppt analyserades elevers förståelse för matematiska begrepp och 
tillämpning av beräkningsprocedurer. Studien kunde dra slutsatsen att det var många 
enkla misstag som eleverna hade gjort, där de flesta misstagen var återkommande 
och frekventa (Skolverket, 2007). 

När elever ska lära sig nya begrepp spelar de äldre och bekanta begreppen en stor 
betydelse för förståelsen för det nya. Något som är viktigt för inlärningen när 
eleverna lär sig nya begrepp är att de ska få det upprepat för sig (Skolverket, 2007). 

Ett lämpligt tillvägagångssätt när en lärare ska analysera elevernas lösningar i 
matematik är att de först frågar eleverna hur de har tänkt när de löste uppgiften. När 
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läraren har fått det beskrivit för sig kan läraren nu dra slutsatser över elevernas svar 
på uppgifterna (Skolverket, 2007). 

3.1 Svårigheter i multiplikation och division 

En uppgift i TIMSS var att elever i årskurs fyra skulle lösa talet 

�

�
�  vilket vållade 

stora problem. Det var endast 26,6% av eleverna som klarade av att lösa uppgiften. 
Eleverna som deltog i undersökningen hade fyra stycken svarsalternativ att välja 
bland (Skolverket, 2007). Talet är ett tydligt exempel på sambandet mellan 
multiplikation och division. 

För att komma åt de problemsituationer som finns inom multiplikation och division 
anser forskaren Greer (i Skolverket, 2007) att multiplikationer måste ses ur ett 
begreppsligt perspektiv och multiplikator och multiplikand särskiljas. Ett exempel 
som han nämner är: 

   ”4 barn har 3 kakor var. Hur många kakor har de tillsammans?” (Skolverket, 

2007, s. 24). 

Han skriver att de två talen i exemplet har båda olika begreppsliga roller, där antalet 
kakor, multiplikand, multipliceras med antalet barn, multiplikator. I en 
multiplikation finns det därför ur ett begreppsligt sätt ett asymmetriskt förhållande 
mellan faktorerna. 

Genom detta förhållande i talet kan två typer av division uppfattas. Den första typen 
av division är att det totala antalet kakor divideras med antalet barn för att komma åt 
hur många kakor varje barn får, och detta kallas för fördelningsdivision. Det andra 
sättet är att det totala antalet kakor divideras med det antal kakor varje barn har och 
på följande sätt vet vi hur antalet barn som delar på kakorna. Denna form av division 
är innehållsdivision (Skolverket, 2007). 

När det gäller denna typ av uppgift skriver Greer (i Skolverket, 2007) att den kan 
representera både multiplikation och division, likaså gäller det för 
förändringssituationer och jämförelsesituationer. Med förändringssituationer 
menas när något förändras från sin ursprungliga form. En illustration på detta: ”Ett 
gummiband är 3 dm långt men kan sträckas att det blir 4 gånger så långt. Hur långt 
kan gummibandet bli?” Denna uppgift kan alltså formuleras om till både en 
fördelningsdivision och en innehållsdivision. Om den totala längden som är utsträckt 
av gummibandet divideras med hur mycket den kan sträckas ut med får man en 
fördelningsdivision. En innehållsdivision blir det när den totala längden av det 
utsträckta gummibandet divideras med ursprungslängden. 

Jämförelsesituationer är när man jämför någonting, ett exempel på detta kan 
beskrivas: ”Om Olle har 2 par skor och Nils har 3 gånger så många. Hur många par 
har Nils?” Även denna uppgift kan formuleras om till en divisionsuppgift. En 
fördelningsdivision blir det när det frågas efter antal par skor som Olle har när Nils 
har 3 gånger så många par skor och att han har 6 par skor. I en innehållsdivision 
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skulle antalet fler par skor som Nils har än Olle frågas efter och antalet skor som både 
Olle och Nils har är känt (Skolverket, 2007). 

3.2 Fördelningsdivision och innehållsdivision 

Av de två divisionsformerna som finns, fördelningsdivision och innehållsdivision, är 
det innehållsdivisionen som vållar det större problemet av dessa två räknesätt. 
Eleverna lär sig båda divisionsformerna under olika perioder i sin utbildning. De får 
först lär sig fördelningsdivision och senare i sin skoltid får de lära sig 
innehållsdivision. En stor majoritet av elever som uppmanats att utforma en 
problembeskrivning av divisionen 12/3 har beskrivit en uppgift ur en 
fördelningsdivisions synvinkel. En anledning till att innehållsdivisionen vållar 
problem är därför att eleverna möter denna form av division för sent i sin skoltid 
(Skolverket, 2007). 

De divisionsuppgifter som fanns med i TIMSS är båda av typen fördelningsdivision 

och innehållsdivision. Ur rapporten kan man läsa att det är en låg lösningsfrekvent i 
de uppgifter som behandlar innehållsdivision, i jämförelse med att det är betydlig 
högre lösningsfrekvent i fördelningsdivision (Skolverket, 2007).  

3.3 Learning by doing 

Dewey (2005) är en erkänd filosof och pedagog. Många av hans efterföljare inom den 
progressiva pedagogiken har tagit efter hans uttryck Learning by doing, men 
egentligen förekommer det väldigt sällan i hans texter förutom i Schools of 
Tomorrow. På svenska betyder Learning by doing att lära genom att göra och 
innebär att elever lär sig nya saker genom att de får använda sig av olika material och 
testa sig fram till korrekt lösning. 

4 Metodologi 
Med mitt examensarbete vill jag få mer kunskaper om användning av konkreta 
material. När man undersöker detta kan man gå tillväga på olika sätt. Jag har valt att 
läsa vad tidigare forskning säger om ämnet, göra intervjuer med två lärare och se vad 
de har för syn på konkret material samt göra matematiska övningar med ett par 
elever som går i årskurs tre. 

4.1 Intervju 
De lärare som jag har intervjuat är klasslärare för var sin klass med elever som går i 
tredje klass. Med min intervju tog jag reda på om lärarna använde sig av några 
konkreta material i allmänhet. Om de inte använde sig av några material ville jag veta 
varför de inte gjorde det, men om de nu använde sig av det ville jag veta vilka 
material de använde sig av. Lärarna fick beskriva materialen, hur de använder dem 
och syftet med materialet. De fick även beskriva för- och nackdelar med materialet 
och om de använde olika material till olika elever. Medan de besvarade mina frågor 
antecknade jag ner vad de sa. För en mer utförlig struktur över intervjufrågorna se 
bilaga 1. När jag hade fått det jag sökte analyserade jag de data jag fått och de är 
beskrivna i resultatdelen.  
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Stukát (2005) skriver om två olika intervjumetoder, de strukturerade intervjuerna 

och de ostrukturerade intervjuerna. I de strukturerade intervjuerna skriver han att 
intervjuaren använder ett fastställt intervjuschema, som innebär att frågorna är i en 
bestämd ordningsföljd samt att frågornas formulering är bestämda. I det stora hela är 
frågorna mer eller mindre slutna, där den intervjuade oftast bara kan välja mellan 
olika svarsalternativ. I de ostrukturerade intervjuerna skriver Stukát att intervjuaren 
är medveten om vilket ämnesområde som ska täckas in, men att frågorna ställs i den 
ordning som situationen inbjuder till. Intervjuaren har ofta hjälp av en checklista 
med teman och ämnen om det intervjun handlar om. På detta sätt blir det lättare för 
intervjuaren att hålla reda på vilka frågor som passar att ställa i rätt situation. 
Följdfrågor är ofta vanliga här och de är av typen: Vad menar du med det? Kan du 
beskriva det mer? 

Den intervjumetod som jag har använt mig av är en strukturerad intervju. Jag 
använde mig av denna metod för att jag anser att den passar bättre till de svar jag vill 
ha besvarade än vad en ostrukturerad intervju skulle ge mig. Stukát (2005) skriver att 
fördelen med denna metod är att de data man får är lätt att hantera och bearbeta. En 
annan fördel är att svaren lätt kan presenteras i diagram och tabeller. Stukát skriver 
också att metoden har sina begränsningar. Bland annat ställer det stora krav på 
frågorna och svarsalternativens utformning, där frågorna måste kunna förstås av alla 
och att det ska vara tydliga svarsalternativ. Det måste även läggas ner mycket tid på 
att pröva intervjun och dess frågor innan man gör det på riktigt. 

Vid intervjuer är det vanligt att den som blir intervjuad har flera uppfattningar och 
tillämpningar än vad som visas under intervjusituationen. Intervjuns upplägg och de 
frågor som ställs är avgörande om en speciell uppfattning eller tillämpning sägs från 
den person som blir intervjuad. En intervju ska vara utformad där frågorna inte är 
vägledande samt att det inte ger en direkt respons från personen som blir intervjuad 
(Skolverket, 2007).  

4.2 Undersökning  

Till min undersökning valde jag ut två elever som jag en och en tog ut ur klassrummet 
där de fick lösa olika matematiska uppgifter. Jag hade med mig två typer av konkreta 
material, klossar och cuisenaire-stavar, som jag beskrev för eleverna innan de fick 
arbeta med uppgifterna. Jag beskrev även hur man kan tänka med dessa material. De 
uppgifter som eleverna fick lösa visar sambandet mellan multiplikation och division. 
Uppgifterna består av både uppställda tal och ekvationer, se bilaga 2. De första 
uppgifterna är lite enklare och har syftet att eleverna ska känna att de kan, och på de 
uppgifterna behövde inte någon elev använda sig utav något material. När jag satt 
med eleverna lät jag dem välja material själva för att lösa en uppgift. Under tiden 
eleven löste uppgifterna satt jag och observerade eleven. Det kallar Stukát (2005) för 
deltagarobservation. Anledningen till att jag gjorde en observation är att jag ville se 
hur det konkreta materialet kan hjälpa eleven i sin förståelse för matematik. När 
eleverna hade löst uppgifterna frågade jag dem vad de tyckte om materialen. När 
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eleverna hade gjort alla uppgifter och jag var nöjd med undersökningen gjorde jag 
några noteringar som jag kunde reflektera över. 

Stukát (2005) beskriver deltagarobservation där observatören en längre tid är 
delaktig i den situation som denne är intresserad av. Observatören försöker undvika 
att blanda sig i för mycket och förändra. Han skriver vidare att observatören brukar 
göra noteringar över vad som skett och hur det har skett. 

Enligt Stukát (2005) finns det även här för- och nackdelar med denna 
observationsmetod. En fördel med metoden är att observatören får ”inifrånkunskap”, 
och med det menar han att observatören får kännedom om det sociala samspelet och 
outsagd kunskap som tas för givet. Han skriver vidare att det kan beröra sådant som 
hör till erfarenheter och värderingar, och det kommer fram i konkreta situationer 
men som inte syns i en intervju. En av de nackdelar som finns med denna metod är 
att observatören påverkar de observerade och förändrar deras beteenden. En annan 
risk är att observatören blir för delaktig i observationen och att man kan bli 
känslomässigt involverad att man enbart ser det ur sin synvinkel. 

De klossar jag använde mig av är eleverna väl medvetna om och har färdigheten att 
använda detta material. Materialet finns tillgängligt i klassrummet och ett par elever 
använder detta material då de räknar matematik. Jag hade ingen större presentering 
av detta material då jag vet att eleverna har arbetat med det många gånger förut. 

När jag introducerade cuisenaire-stavar lade jag stavarna i en trappa vänd mot eleven 
med den kortaste först och sedan i storleksordning med den längsta sist. I detta 
moment fick vi tillge stavarna värden där den kortaste fick värdet ett, den näst 
kortaste två och så vidare tills den längsta fick värdet tio. För att eleverna skulle 
känna sig bekväma med materialet och förstå hur man kan använda det gjorde jag 
några multiplikations- och divisionsexempel tills det att jag kände att eleverna 
förstod hur man använder materialet. Jag frågade även om eleverna förstod sig på 
materialet.  

4.3 Forskningsetiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet är en av de viktigaste aspekterna när någon gör en 
undersökning är att man har samtycke från de som är med i undersökningen. Om 
man gör en undersökning där barn under 15 år deltar bör man inhämta samtycke 
från förälder eller vårdnadshavare. I min undersökning sitter jag enskilt med en elev 
där han eller hon räknar multiplikations- samt divisionstal och har två olika material 
till hands. Eftersom jag tittar på hur materialet bidrar till elevens utveckling diskutera 
jag med min handledare och kom fram till att jag inte behövde ordna något samtycke 
från någon vårdnadshavare.  

Elevernas och lärarnas identiteter kommer inte att framkomma i resultatet. 
Vetenskapsrådet skriver att de som deltar i en undersökning inte får utsättas för 
psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. De skriver vidare att detta 
krav kallas för individskyddskravet och är en självklar utgångspunkt för 
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forskningsetiska överväganden. De elever och lärare som har deltagit i min 
undersökning har inte farit illa i något avseende. 

Innan eleverna börjar arbeta med uppgifterna berättade jag för dem vad de ska göra 
och att de hjälper mig med en uppgift som jag har med mig från min skola. Jag 
berättar även för lärarna vad syftet är med att jag intervjuar dem. Enligt 
Vetenskapsrådet ska man informera deltagarna om vad de kommer att ha för uppgift 
i projektet och vilka villkor som ställs på deras deltagande. De ska även informeras att 
deltagandet är frivilligt och att de får avbryta sin medverkan när de känner för det. 

Stukát (2005) skriver att all data bör redovisas och där inga data får utelämnas, även 
den som är mindre önskvärd för undersökningen. Han skriver vidare att läsaren ska 
kunna ta del av de data som är insamlade och genom det kunna förstå författarens 
resonemang och tankar. Här kan författaren hamna i ett dilemma där man måste ta 
hänsyn till de inblandade personernas integritet. Författaren måste tänka på 
individskyddet, där inga personer får utsättas för någon psykisk eller fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning. 

5 Resultat 
Under denna rubrik kommer jag att presentera de data som inhämtades för 
undersökningen. Jag kommer först att presentera intervjuerna och sedan 
deltagarobservationen. Jag kommer att presentera intervjuerna en och en, där jag 
förklarar första lärarens användning av konkreta material och därefter den andra 
lärarens användning. Jag kommer även att presentera observationerna en och en, där 
varje stycke står för en observation. Namnen på lärarna och eleverna är påhittade. 

5.1 Intervju 
Jag intervjuade två klasslärare som undervisar elever i årskurs tre. Lärarna 
undervisar i alla skolämnen förutom trä- och syslöjd. De har arbetat i skolväsendet i 
många år och har stor erfarenhet i arbetet med och omkring elever. På frågan om de 
använder konkreta material i allmänhet i undervisningen svarade båda lärarna ja. 
Detta var en förutsättning för att jag skulle kunna ställa mina följdfrågor om hur de 
använder konkreta material i matematik. Om de hade svarat nej på den frågan skulle 
jag fråga varför de inte använder sig av konkreta material och vad de har för syn av 
dessa material.   

Den första läraren, Jenny, som jag intervjuade använder sig mycket av enskilda 
material, såsom klossar, kapsyler och kottar. Hon blandar inte materialen, utan 
använder klossar för sig, kapsyler för sig och så vidare. Syftet med dessa material är 
att de ska tydliggöra matematiken för eleven. Ett annat material som Jenny använder 
sig av är leksakspengar. Med pengar finns det både för- och nackdelar. Fördelen är att 
det är taget ur elevens vardag, att eleven har stött på och använt sig av pengar 
tidigare. Varje elev har någon erfarenhet av sådant material. Nackdelen är att till 
exempel en tio krona inte visar hur mycket det är, att mängden inte syns. Här 
poängtera hon att man inte bör använda pengar när eleverna arbetar med 
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taluppfattning. Syftet med all konkret material är att det ska konkretisera situationen 
för eleven där eleven tillslut kan skapa egna bilder av talet. 

Den andra läraren, Mia, nämnde många material som hon använder sig av. Ett av 
materialen som hon använder sig av är cuisenaire-stavar. Detta material har till syfte 
att hjälpa eleven i sin matematiska utveckling, där eleven bland annat kan se och ta 
på materialet. Mia använder materialet mest i division. Ett annat material som hon 
har använt sig utav är flanellograf, där man sätter upp bilder på en tavla. Bilderna 
består av olika antal föremål som man kan använda i både i addition och subtraktion 
såsom i multiplikation och division. Fördelen med detta material är att eleverna kan 
se, ta och flytta runt bilderna. I klassrummet har Mia en SMART board som används 
bland annat till matematiska ändamål. Fördelen med detta material är att det är 
något nytt, spännande och roligt. Läraren använder sig av gruppövningar här också 
där några elever får gå fram till SMART board och samarbeta med varandra. 
Nackdelen med detta material är att det kan skapa en okoncentration hos de elever 
som inte får arbeta med SMART boarden, att de eleverna hellre vill titta på vad som 
händer framme i klassrummet. Eleverna får även här chansen att komma fram till 
materialet där de får se, röra och ändra på det som händer på SMART boarden, vilket 
Mia tycker är positivt. Hon använder sig också av klossar och hade samma syn på 
detta material som Jenny. Mia tycker också att detta material är bra för här får 
eleverna möjligheten att ta och flytta runt klossarna. Hon tycker att det är bra att 
använda naturen och dess resurser för att framställa matematiken. Hon berättade att 
hon samlade in barr, där barren satt två och två samt tre och tre. Detta kunde Mia 
använda när eleverna skulle lära sig multiplikation. 

På frågan om de använder olika typer av material till olika elever svarade Jenny att 
eleverna använder sig av samma material. Hon poängterade att nyexaminerade lärare 
bör fokusera på att uppmuntra eleverna att det är okej att använda sig av konkreta 
material. Det ska inte vara jobbigt eller skämmigt att arbeta med olika material, utan 
det ska mer vara en självklarhet att arbeta med det och att det är bra om eleverna gör 
det. Jenny anser också att för de elever som inte riktigt har fått utvecklat sin 
taluppfattning än är konkreta material ett bra sätt att få utveckla det på. Detta genom 
att konkret material ger en tydlighet som eleven både kan se och känna på. 

Även Mia använder sig av samma material till alla eleverna, men en del elever 
behöver använda sig av konkreta material mer än andra. För att göra vissa tal mer 
överskådliga rekommendera hon att man låter eleverna rita talen. 

Båda lärarna hade en del saker att tillägga angående konkreta material. Jenny vill att 
lärare i de högre stadierna uppmuntrar eleverna att använda konkreta material, även 
för de elever som går på gymnasiet. Hon anser att vissa elever i dessa stadier behöver 
använda sig av olika sorters material för att förstå sig på matematiken på denna nivå. 
Materialet som finns i klassrummet ska vara tillgängligt för alla elever och vara 
normalt att använda. Läraren tycker också att det kan bli farligt om eleverna endast 
har tillgång till ett material. 
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Mia tycker att konkreta material är extra viktigt när eleverna ska lära sig division. 
Hon anser detta därför att division är ett område i matematiken som är svårt att 
förstå om eleverna inte får den hjälp de behöver. Vidare tycker hon att alla elever 
ibland behöver arbeta med konkreta material för att förstå. 

5.2 Deltagarobservation 

Den första eleven, Elin, klarade av att räkna de tre första multiplikationstalen utan 
någon som helst hjälp av de två materialen. När hon kom till de tre ekvationerna av 
multiplikation blev det en aning svårare men hon ville klara det utan någon hjälp av 
materialen. Elin klarade även här alla tre ekvationerna utan att behöva ta hjälp av 
några material. Jag frågade om hon inte ville använda sig utav något material, men 
det ville hon inte. Jag frågade även hur hon tänkte när hon löste 
ekvationsuppgifterna, och hon tänkte vilket tal det är som man ska multiplicera med 
två för att det ska bli åtta (se första ekvationstalet i bilaga 2). Elin tänkte även på 
detta sätt på de resterande två uppgifterna. Hon klarade även av att räkna de tre 
första divisionsuppgifterna utan att ta hjälp av de material som fanns tillgängliga. 

När Elin kom till de tre sista uppgifterna blev det svårare att enbart försöka tänka ut 
vad x skulle bli. Jag föreslog nu att hon skulle använda sig av cuisenaire-stavar. Den 

första uppgiften av dessa tre som hon skulle lösa var 
�

�
� 10. Elin förstod inte riktigt 

hur hon skulle lösa uppgiften med hjälp av stavarna. Jag fick hjälpa henne och visa 
hur hon kunde göra. Jag visade det genom att lägga en orange stav på bordet och 
förklarade sedan att den staven motsvarar svaret tio och eftersom vi delar med två 
behövs det två stavar. Uppgift två tänkte Elin på ett liknande sätt som vi hade gjort 
med den första uppgiften.  

Den sista uppgiften av dessa tre tal, 
�

�
� 3, stötte hon på ett nytt hinder. Jag 

förklarade att hon kunde ta hjälp av klossarna och jag frågade hur många klossar hon 
behövde. Elin svarade mycket riktigt nio och sedan förstod hon att hon skulle lägga 
upp klossarna i högar med tre i varje. Elin räknade sedan högarna och kom fram till 
att x är tre. Jag avslutade med att fråga vad hon tyckte om materialen och hon tyckte 
att de är bra samt att det gör det lättare att förstå. 

Den andra eleven, Karl, som jag satt enskilt med hade jag en lite längre introduktion 
om cuisenaire-stavar. Jag kände att det behövdes och vi räknade de tre första talen 
med hjälp av klossarna och stavarna. Den här gången uppmuntrade jag Karl att 
använda materialen till talen innan han började arbeta med dem. Karl kunde, liksom 
Elin, räkna alla de tre första tal i huvudet. Den här gången frågade jag hur han kunde 
använda klossar för att lösa det första talet. Med det första talet, 4 � 3 � ___, tog han 
fram ett antal klossar och började ordna dem i fyra högar med tre klossar i varje hög. 
Därefter tog han och räknade alla klossarna och kom fram till att det var 12 klossar 
totalt.  

Innan Karl började räkna de tre nästa talen föreslog jag att han skulle använda sig av 
cuisenaire-stavar till att lösa talen. Han löste alla tal med hjälp av stavarna. Det första 
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talet, 2 �  � 8, löste han genom att först ta en stav som symboliserade två. Han 
förklarade sedan att svaret ska bli åtta och måste därför fortsätta ta likadana stavar 
som symboliserar två för att sedan komma upp till åtta. Det blir en upprepad addition 
av talet två.  

De resterande två talen,  � 5 � 25 och 3 �  � 18, gjorde Karl på samma sätt, att han 
tog den stav som symboliserade talet och lade till rätt antal stavar tills han kom upp 
till svaret. Han räknade därefter antalet stavar och kunde på det sättet lösa värdet på 
x. 

När Karl började räkna de tre nästa tal, vilket var de vanliga divisionsuppgifterna  

(
��

�
� ___, 

��

��
� ___ och 

��



� ___), klarade han även här av att räkna dessa tal utan att ta 

någon hjälp av de material som fanns att tillgå. Jag frågade Karl om han ville visa hur 

han hade tänkt på det första talet, 
��

�
� ___, med något av de två materialen. Han valde 

klossarna och tog fram femton stycken av dessa. Han började nu dela upp klossarna i 
tre högar och kunde sedan räkna att det blev fem klossar i varje hög. När jag frågade 
varför han hade gjort på detta sätta förklarade han att eftersom att täljaren är femton 
motsvarar det antalet klossar och sedan visste han att han skulle dela upp dem i tre 
högar.  

De två resterande tal, 
��

��
� ___ och 

��



� ___, ville Karl först använda klossarna. Han 

märkte snabbt att det skulle bli för många klossar att räkna med och bytte därför till 
cuisenaire-stavar. Han blev lite fundersam här hur han skulle lösa det första av dessa 
två tal och jag fick hjälpa honom med det. Jag förklarade för Karl att han kan lösa 
detta tal genom att kolla vilket tal som står på nämnaren och välja en stav som 
motsvarar talet. Han valde en orange stav som motsvarade tio och jag förklarade 
sedan att han ska fortsätta välja orange stavar tills han kom upp till trettio. Han 
förstod att svaret blev antalet stavar han till slut fick.  

På sista talet, vilket var 
��



� ___, gjorde Karl på ett liknande sätt. Den här gången 

valde han den mörkgröna staven som motsvarade värdet sex. Han räknade och lade 
till likadana stavar tills han kom upp till tjugofyra och därefter räknade han antalet 
stavar, vilket blev fyra. 

På de tre sista talen förstod Karl hur han skulle lösa dessa uppgifter. Han valde att 

arbeta med cuisenaire-stavar på de två första talen, 
�

�
� 10 och 

�

�
� 25, och klossar på 

den sista uppgiften som var 
�

�
� 3. På de två första talen, vilket var  

�

�
� 10 och 

�

�
� 25, 

tänkte han tvärtom än vad han gjorde med de vanliga divisionstalen. Han tittade på 
vilket tal som stod på nämnarens plats och tog en stav som motsvarade det värdet. 
Han tittade sedan vad svaret blev och tog därefter antalet sådana stavar som svaret 
angav. Han räknade ihop stavarna och kunde på det sättet komma fram till vad x 

blev. På det sista talet, 
�

�
� 3, använde han klossarna och såg snabbt att han behövde 

totalt nio klossar. Jag fick här förklara att det är antalet högar man frågar efter och 
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när jag fråga Karl hur många klossar som varje hög ska innehålla svarade han tre. 
Han lade då tre klossar i varje hög och kunde på det viset se att det blev tre högar.  

Jag frågade även Karl om vad han tyckte om materialet. Han tyckte att båda 
materialen var bra och roliga att arbeta. Han hade sett cuisenaire-stavar förut men 
inte fått arbeta med det. Klossarna hade han arbetat med tidigare och han tycker att 
det materialet gör det lättare att förstå när han räknar. Med cuisenaire-stavar tycker 
han att det var bra när han räknade divisionstalen, det gjorde att han förstod hur han 
skulle räkna. 

5.3 Analys av intervju 
Ingen av de intervjuade lärarna pratade något om fördelningsdivision eller 
innehållsdivision under intervjun. Detta kan ha att göra med att jag inte hade någon 
sådan fråga på mitt frågeformulär, eller att jag inte ställde någon följdfråga angående 
detta. 

I intervjusituationen framkom det bara att den ena läraren, Mia, använde ett material 
för att visa sambandet mellan multiplikation och division. Materialet hon använde för 
att illustrera detta var cuisenaire-stavar. Eleverna kan se och jämföra de olika 
stavarna där de bland annat kan se hur många röda stavar går det på en brun stav. 
Genom att arbeta på detta sätt får eleverna både arbeta med multiplikation och 
division.  

Jenny nämnde inget om sambandet mellan multiplikation och division i 
intervjusituationen, utan detta kom på tal i ett helt annat sammanhang. Vi pratade 
lite om detta när jag förberedde för min deltagarobservation. Jag stod och sorterade 
cuisenaire-stavar och då kom vi in på det ämnet och diskutera fram och tillbaka om 
materialet och både kunde konstatera att det är ett bra material, där bland annat 
sambandet tydliggörs. Hon var inne på samma spår som Mia i hur man kan 
framställa materialet för att tydliggöra det. 

Det intryck som jag har fått av dessa två lärare är att de låter sina eleverna använda 
konkreta material flitigt och att de hade ett syfte bakom varför eleverna använde 
materialet. Både lärarna nämnde att materialet ska tydliggöra matematiken för 
eleverna och att de ska kunna se och känna på materialet. För att barn ska kunna 
förstå det nya pratade lärarna också om att barn måste få det nya framställt i 
konkreta situationer. Att få det nya framställt i konkreta situationer är en 
förutsättning till att barn ska kunna tänka abstrakt. 

Jag kan tänka mig att det både finns för- och nackdelar att lärarna låter alla elever 
arbeta med samma material. Det som Jenny poängterar att eleverna inte ska behöva 
skämmas för att de arbetar med ett material bör varje lärare utgå ifrån och att lärare 
uppmuntrar elever att arbeta med konkreta material. Att eleverna arbetar med 
samma material är en fördel därför att det kan bidra till att de ser andra elever arbeta 
med det materialet eller något annat. Genom att de ser andra med konkreta kan de 
känna att är det okej att de själva arbetar med det. Nackdelen kan vara att just ett 
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material inte passar för en elev . Därför är det viktigt att det finns olika material som 
eleverna kan arbeta med. 

Det som Jenny pratade om angående att elever i de högre årskurserna bör ha tillgång 
till konkreta material är något som jag håller med om. Hon vill att lärarna ska framför 
allt göra det naturligt i årskurs 4 till 6, men även i de högra stadierna. Eleverna stöter 
på ny matematik varje termin och då behöver några elever ta hjälp av konkreta 
material. Därför är det viktigt att lärarna även i dessa årsgrupper uppmuntrar elever 
att arbeta med material som gör matematiken begriplig för eleverna. 

5.4 Analys av deltagarobservation 
Under mina undersökningar lade jag märke till att det är lättare att använda klossar 
när uppgiften är en fördelningsdivision. Eleven kan med arbetet med klossar först ta 
fram rätt antal klossar och dela in klossarna i rätt antal högar, genom att eleven ger 
först en kloss till vardera hög och fortsätter ge högarna en kloss tills det att alla högar 
har fått rätt antal mängd. Däremot blir det komplicerat att använda klossar när talet 
blir av ett större värde, för då måste eleven använda sig av många klossar. Av de 

uppgifter som eleverna fick arbeta med är bland annat 
��

�
� ___ ett exempel på ett 

sådant tal. 

När det rör sig om innehållsdivision såg jag i min undersökning att det är lättare att 
framställa detta med hjälp av cuisenaire-stavar. Användandet av materialet hjälper 
även eleven att se hur man kan framställa de olika situationerna. I min teori del gav 
jag ett exempel gällande ett gummiband där den totala längden av det utsträckta 
gummibandet, 12 cm, divideras med ursprungslängden, 3 cm. Detta kan framställas 
med hjälp av stavarna där den första staven representerar den utsträckta delen, 12 
cm. Den andra staven representerar ursprungslängden 3 cm, sedan lägger man 
stavarna bredvid varandra och kan se hur många mer stavar av ursprungslängden 
som behövs. Av de uppgifter som eleverna fick arbeta med valde eleverna cuisenaire-

stavar till vissa uppgifter, till exempel talet 
��

��
� ___. Eftersom jag och eleverna redan 

hade namn gett värden på stavarna kunde vi inte ändra värdet på någon stav till 
värdet 30. När jag förklarade hur eleverna kunde tänka blev min förklaring, hur 
många gånger 10 innehåller 30. Vi räknade talet genom att ta en orange stav, vilket 
hade värdet 10, och adderade sedan orange stavar till vi kom upp i 30. 

Av de två materialen som jag hade med mig var cuisenaire-stavar ett bra material att 
använda när eleverna fick arbeta med uppgifter som visade sambandet mellan 
multiplikation och division. De slutsatser jag kunde dra var att ekvationsuppgifterna, 
�

�
� 10 och 

�

�
� 5, var bra att använda stavarna till. För att lösa dessa uppgifter 

behöver man kunskaper i multiplikation. Om eleverna skulle använda sig av klossar i 
dessa två uppgifter skulle det bli många klossar att hålla reda på, vilket kan vara 
jobbigt att arbeta med. Användandet av cuisenaire-stavar är därför att föredra där 
stavarna har fått bestämde värden som passar till uppgifterna. Elever löste dessa två 
uppgifterna med hjälp av stavarna där en stav i den första uppgiften motsvarade 10 
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och i den andra uppgiften motsvarade 5. Eleverna lade sedan till antalet stavar som 
visades i nämnaren. Eleverna löste uppgiften genom att räknesättet blev att de 
multiplicerade 10 med 2 och 5 med 4. 

Hur jag skulle presentera cuisenaire-stavar för eleverna diskuterade jag och min 
handledare en del om det och det var inte det lättaste jag gjort. Då materialet var 
okänt för eleverna och att ingen hade använt det förut fick jag ett större ansvar på mig 
i hur jag presenterade materialet för eleverna. Efter att jag hade reflekterat över den 
första observationen kom jag fram till att jag behöver göra en längre presentation och 
ge mer exempel på materialet. Den andra observationen är jag mer nöjd med 
eftersom jag hade en bättre presentation av cuisenaire-stavar samt att jag ställde 
frågor om hur Karl kunde arbeta med materialet. 

6 Slutsatser 
I slutsatser besvarar jag mina forskningsfrågor och förklarar hur jag har kommit fram 
till det. Jag anger mina forskningsfrågor en gång till i form av underrubriken där 
varje rubrik står för en forskningsfråga. 

6.1 Vilka konkreta material använder två lärare i årskurs tre sig av 

i multiplikations- och divisionsundervisningen? 

De material som jag hade valt att ha med i min undersökning var två stycken olika 
material, klossar och cuisenaire-stavar. Av de lärare som jag intervjuade fick jag 
ytterligare förslag på vad det finns för konkreta material som eleverna kan arbeta 
med.  

Jenny, som var den första läraren som jag intervjuade, använder sig bland annat av 
klossar, kapsyler och kottar. Hon använder sig dessutom av leksakspengar i arbetet 
med multiplikation och division. 

Den andra läraren som jag intervjuade, Mia, använde sig av cuisenaire-stavar när 
hon undervisade i division. Ett annat konkret material som hon nämnde är 
flanellograf. Om en lärare har tillgång till en SMART board är det ett bra tillfälle att 
utnyttja det materialet för multiplikation och division. Även Mia tipsade om att 
klossar är ett bra material, samt att lärare kan ta hjälp av den närliggande naturen 
där man kan hitta diverse saker, såsom barr. 

6.2 Använder två lärare i årskurs tre sig av olika konkreta material 

inom multiplikation och division och i så fall varför och på 

vilket sätt? 

För att få svar på denna frågade intervjuade jag två lärare om konkreta material och 
deras syn på detta. Av de material som de nämnde använde de i princip samma 
material till både multiplikation och division. Det var bara den ena läraren, Mia, som 
använde olika material inom multiplikation och division. 
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Till multiplikation använde hon ett material som hon hade hittat ute i naturen. Det 
hon hade hittat var ett antal barr, där barren satt två och två eller tre och tre. Hon 
använde materialet till att lära eleverna räkna andra och tredje 
multiplikationstabellen. Hon illustrerade det genom att sätta upp barren på ett större 
papper där barren satt i tio rader. I första raden satt en grupp barr, i andra raden två 
grupper barr, i den tredje raden satt tre grupper barr och så vidare till att den tionde 
raden hade tio grupper barr. Båda illustrationerna av multiplikationstabellerna fick 
sitta på varsitt papper. 

Mia använde cuisenaire-stavar mest när hon undervisade i division. Anledningen till 
hon använde materialet mest i divisionsundervisningen var att hon anser att det 
bidrar till ökad förståelse hos eleverna när de ska lära sig division. Hon tyckte också 
att materialet hjälper till att eleverna förstår sambandet mellan multiplikation och 
division på ett tydligt sätt. 

Mia arbetade med cuisenaire-stavar genom att först ha en introduktion av materialet. 
Efter introduktionen lät hon eleverna arbeta med materialet och på det sättet göra 
eleverna bekanta med det. De första övningarna som eleverna fick göra var att de fick 
jämföra de olika stavarna, där de både fick öva på multiplikation och division. När 
eleverna fått mer erfarenhet av materialet gick läraren successivt över till att eleverna 
fick använda det i divisionsundervisningen. 

6.3 På vilket sätt är det tänkt att materialet ska bidra till elevens 

lärande av multiplikation och division? 

För att ta reda på hur materialet bidrog till elevens lärande valde jag att gå tillväga på 
två olika sätt. Det ena sättet som jag hämtade denna information på var att jag gjorde 
två intervjuer med två klasslärare. Det andra sättet var att jag hämtade information 
ur litteraturen. Mestadels av informationen är hämtade ur lärarnas synsätt, förutom 
cuisenaire-stavar som är hämtade ur litteraturen. 

Lärarna anser att klossar, kapsyler och kottar har alla tre samma innebörd, där 
meningen med dessa material är att de ska tydliggöra matematiken för eleven. Med 
materialet får eleven möjligheten att se, röra och flytta runt som de själva vill. 

Leksakspengar var det Jenny som använde sig av och hon anser att materialet är bra 
eftersom det är hämtat ur elevens vardag. Hon tycker också att elever ska arbeta med 
materialet då de har matematiska uppgifter som handlar om pengar och affär. Alla 
elever har någon erfarenhet av pengar och affär och kan på det sättet förstå uppgiften 
lättare. 

Flanellograf har till syfte att tydliggöra matematiken för eleverna där de har 
möjligheten att själva kunna se, röra och flytta runt bilderna. 

Enligt Mia är SMART board ett bra sätt att fånga alla elever med. SMART boarden 
har till syfte att lärare och elever kan gå fram till materialet och trycka på det för att 
ändra vad som sker på skärmen. Mia använde materialet till olika grupparbeten där 
eleverna får samarbeta och diskutera fram lösningen på problemet.  
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De barr som Mia plockade hade till syfte att utveckla elevernas 
multiplikationskunskaper. Enligt henne var det ett sett att illustrera på ett 
annorlunda sett hur andra och tredje multiplikationstabellen kan se ut. Oftast får 
eleverna se multiplikationstabellerna på papper som är uppställda efter varandra. 
Genom att använda sig av diverse material kan lärare visa tabellerna på ett mer 
konkret sätt. 

Som jag nämnt i litteraturdelen skriver Malmer (2005) att cuisenaire-stavarna kan 
illustrera sambandet mellan multiplikation och division. Hon skriver vidare att 
arbetet med materialet ger en ökad förståelse hos eleverna när räknesätten får 
samverka på ett naturligt sätt. De divisionstal som eleverna löser är tack vare deras 
kunskaper i multiplikation. 

6.4 Hur upplever några elever nyttan av att använda konkret 

material i samband med multiplikation och division? 

Efter att jag hade gjort min deltagarobservation med två elever frågade jag dem vad 
de tyckte just om de materialen som de fick arbeta med. Jag fick bara positiv respons 
av eleverna där båda tyckte att konkret material gör det lättare att förstå talen när de 
får se och känna på talet. Den ena eleven, Karl, tyckte att cuisenaire-stavar var ett bra 
material som gjorde att han förstod division bättre när han fick se talet i en konkret 
situation.  

7 Diskussion 
Under denna rubrik diskuterar jag teori och tidigare forskning och jämför det med 
min undersökning. Jag lyfter fram det jag anser om konkreta material och ger min 
syn av det och de material som kommit fram i min undersökning. Jag diskuterar även 
den kritiska aspekten av mitt arbete och vad det finns för konsekvenser för 
matematikundervisningen. Jag avslutar med att förklara vad som kan vara intressant 
att forska vidare med.  

7.1 Resultatdiskussion 
Av det som man kan läsa ur TIMSS rapport har elever svårare med att lösa 
innehållsdivisionsuppgifter än vad de har med fördelningsdivision. Olika studier 
visar att det har en del att göra med att eleverna lär sig innehållsdivision senare i sin 
skoltid. Därför är innehållsdivision lika viktigt att lära sig som fördelningsdivision 
tidigt. Precis som Löwing och Kilborn (2003) tycker jag att elever borde lära sig det 
parallellt med varandra. Jag tror att en anledning till att fördelningsdivision är lättare 
än innehållsdivision är att det är lättare att föreställa sig att man ska dela någonting 
än att man ska tänka hur mycket något kan innehålla.  

För att vi ska få upp resultaten i matematik och framför allt i innehållsdivision borde 
lärarna fokusera på att lära ut det tidigt och att lärarna pratar om dessa två räknesätt. 
Det är även viktigt att lärarna gör det till en naturlig del för eleverna och att lärarna 
kan koppla övningar i innehållsdivision till elevernas erfarenheter. Löwing och 
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Kilborn (2003) är inne på att lärare ska ge strategier till elever samt hur de kan tänka 
för att lösa divisionsuppgifter. 

Av det jag lade märke till i min undersökning är att det kan vara bra att ha olika 
strategier i hur man löser fördelningsdivision och innehållsdivision. De konkreta 
material som lärarna bestämmer sig för att eleverna ska använda bör skilja sig utifrån 
vilken divisionsuppgift som de är ämnade att lösa. Av det jag såg med min 
undersökning tycker jag att klossar och liknande material passar bättre när eleverna 
räknar fördelningsdivision. Materialet gör det tydligt för eleven när eleven delar upp 
klossarna. När eleven arbetar med innehållsdivision tycker jag att cuisenaire-stavar 
är ett bra material att illustrera detta på. Eleven kan se på ett konkret sätt hur många 
röda stavar som ingår en brun stav.  

Om man läser mellan raderna i TIMSS rapport kan man även läsa att ett antal elever 
inte har förstått att det finns ett samband mellan multiplikation och division. Dessa 
två räknesätt är varandras inverser. Lärarna har även här ett ansvar att upplysa 
eleverna om detta samband. Om eleverna vet att det finns ett samband mellan 
räknesätten kan de alltid kontrollräkna sin lösning.  

Ett tal som eleverna skulle lösa i TIMSS undersökning var 

�

�
� , där det var drygt en 

fjärdedel av eleverna som klarade denna uppgift. Eleverna hade fyra stycken 
svarsalternativ på denna uppgift att välja mellan. Om eleverna hade fått lära sig att de 
kunde kontrollräkna alternativen tror jag att lösningsfrekvensen hade varit större. 

Jag anser bland annat att det är viktigt att man poängterar för eleverna sambandet 
mellan multiplikation och division och att de alltid kan kontrollräkna sina svar. De 
övningar som jag hade med mig till min undersökning där eleverna fick räkna 

ekvationstal tycker jag är bra uppgifter för att visa sambandet. Tal av typen 
�

�
� 5 

löser man genom att man multiplicerar 4 med 5. Av de två materialen som jag hade 
med mig i min undersökning anser jag att cuisenaire-stavar tydliggör sambandet 
bättre eftersom det går att jämföra stavarna. 

7.2 Min syn av konkreta material 

Den erfarenhet som jag har fått genom min praktik är att elever i de tidigare åren 
behöver få matematiken framställd i konkreta situationer. Det konkreta hjälper 
eleverna att tydliggöra matematiken bättre än om de inte hade fått det framställt för 
sig. 

De material som jag diskuterar är först de två material som jag hade med mig på min 
undersökning, klossar och cuisenaire-stavar. Jag har även varit med när eleverna 
arbetat med leksakspengar och kommer ge min syn av det materialet också. Ett 
material som jag inte har sett hur det används är SMART board men kan se att det 
finns stor potential i materialet om det används på rätt sätt. Det Mia pratade om att 
hon använde naturen som inspirationskälla till att uttrycka matematiken på ett 
konkret sätt tyckte jag lät spännande. Naturen har material att erbjuda som jag inte 
har tänkt, det gäller bara att ta sig tiden att upptäcka dessa material. 
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Klossar tycker jag är ett bra material som eleverna kan arbeta med. Materialet 
tydliggör matematiken på ett konkret sätt för eleverna. Eleverna kan använda 
materialet inom de fyra räknesätten till en viss gräns. Om talet skulle bli för stort är 
klossar inget vidare bra material att arbeta med. Precis som Jenny och Mia tycker jag 
också att materialet tydliggör matematiken för eleverna samt att en fördel är att de 
kan se och röra materialet. 

Mitt eget användande av cuisenaire-stavar är inte stort och mina kunskaper om 
materialet har vuxit fram i och med denna undersökning. Jag har fått en större 
förståelse i hur jag kan arbeta med det samt inom vilka områden i matematiken. 
Framförallt i multiplikation och division har jag fått mer förståelse i hur materialet 
kan användas. Malmer (2005) skriver att cuisenaire-stavar är ett bra material för att 
visa sambandet mellan multiplikation och division, vilket jag håller med om. Jag såg 
även en del av att detta är bra i min observation som jag hade med eleverna. 

Den erfarenhet jag har av leksakspengar är av samma syn som Jenny har. Materialet 
har både för- och nackdelar. Fördelen med materialet är att varje elev har någon 
erfarenhet av materialet och nackdelen är att materialet inte kan visa mängden av 
något. Materialet bör eleverna använda när de räknar tal som behandlar 
affärsuppgifter. 

7.3 Kritisk diskussion 
Mitt syfte med mitt examensarbete var att jag ville få mer kunskap om konkreta 
material i multiplikations- och divisionsundervisningen. Jag fick även reda på varför 
det är bra att använda sig av konkreta material samt vilka material som är bra att 
använda i olika situationer. 

Eftersom jag endast gjorde intervjuer med två stycken lärare och observerade två 
elever vet jag att min undersökning inte kommer vara detsamma för alla lärare och 
elever. Om jag hade haft tid att göra fler intervjuer hade jag förmodligen fått mer tips 
på material som elever kan arbeta med inom multiplikation och division. Sedan är 
det möjligt att någon lärare inte skulle rekommendera de två material som jag 
arbetade med under min observation. 

De två material som jag använde mig av i min undersökning är två bra material i syfte 
att de på ett tydligt sätt konkretiserar matematiken för eleverna. Eftersom jag endast 
gjorde två deltagarobservationer behöver inte varje elev tycka att dessa två material 
är bra för just dem i sin utveckling inom multiplikation och division. 

Däremot vill jag påpeka att jag genom mitt examensarbete och praktik fick bra 
underlag till varför det är bra att använda sig av konkreta material och situationer. 
Kort sagt ska konkreta material tydliggöra situationen för eleven.  

7.4 Konsekvenser för matematikundervisning 

Genom min studie har jag kommit fram till att det är viktigt att eleven får möjligheten 
att arbeta med konkreta material. Det konkreta hjälper eleven att se matematiken på 
deras nivå vilket leder till att de i slutändan kan lära sig tänka abstrakt. 
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Varje elev lär sig olika och då är det viktigt att läraren hjälper eleven att hitta det 
material som eleven kan känna sig bekväm med. En lärare bör alltså ha ett gäng med 
material att erbjuda eleven att arbeta med. 

7.5 Vidare forskning 
Det skulle vara intressant att forska vidare kring det jag har undersökt med min 
studie fast djupare. Framförallt skulle jag vilja undersöka vilka mer konkreta material 
som är användbara i sambandet mellan multiplikation och division. Det skulle även 
ha varit intressant att genomföra olika övningar med flera elever, både enskilt och i 
grupper. Det vore intressant att intervjua ett antal lärare där de får berätta deras syn 
på konkreta material. 
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Bilaga 1 

Intervju frågor 

Brukar du använda konkreta material i allmänhet i din undervisning? 

 

 

Vilka material inom multiplikation och division brukar du använda dig utav och till 
vilket syfte? (Finns det några risker med just det materialet?) För- och eventuella 
nackdelar med dessa material? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Använder du olika typer av material till olika elever? 

 

 

 

 

 

Finns det något som du vill tillägga angående konkreta material? 
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Bilaga 2 

Multiplikations- och divisionsuppgifter 

Material: Klossar och cuisenaire-stavar 

Uppgifter där sambandet mellan multiplikation och division synliggörs 

 

4 � 3 � ___  2 � 6 � ___  5 � 7 � ___ 

 

 

2 �  � 8   � 5 � 25  3 �  � 18 

 

 

��

�
� ___  

��

��
� ___  

��



� ___ 

 

 

�

�
� 10  

�

�
� 5  

�

�
� 3 

 


