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___________________________________________________________________________ 

Detta är en litteraturstudie om konkret material i undervisning om sannolikhet. Många lärare 

tycker det är svårt att undervisa om sannolikhet så eleverna utvecklar kunskaper inom området, 

då kan konkret material vara till stor hjälp. Syftet med denna studie är att undersöka och besvara 

vilka typer av konkret material som används i undervisningen, hur de motiveras och om det 

skiljer sig i valet av material beroende på elevernas ålder. För att hitta vetenskapliga texter har 

söktjänsterna Swepub, ERIC och Primo använts. Genom närläsning, färgkodningsmetoden och 

komparativa metoden har materialet analyserats. De utvalda studierna lyfter lärandeteorier som 

har en likartad syn på användningen av konkret material. Dessa teorier är den sociokulturella 

och den konstruktivistiska, de kopplas samman med vad artiklarna säger om materialval inom 

olika åldrar. Resultatet visar att det används flera olika konkreta material i 

sannolikhetsundervisningen som exempelvis tärningar, kulor och spinners. En vanlig 

motivering av konkret material i sannolikhetsundervisningen är att det fångar elevernas intresse 

och att det kan sättas in i ett vardagligt sammanhang. Resultatet visar även att studierna kommit 

fram till olika slutsatser, till exempel gör de skillnad på om det konkreta materialet ska vara 

vardagligt eller pedagogiskt och huruvida man bör använda ett eller kombinera två av samma 

material. Åldersanalysen pekar på att det förekommer mer vardagliga föremål med de yngre 

eleverna, exempelvis genom att dra leksaker eller pärlor ur en påse/låda medan äldre elever 

oftare arbetar med tärningar eller Flexitree. I diskussionen tas bland annat tävlingsmoment upp 

i arbetet med sannolikhet.  

___________________________________________________________________________ 

Sökord: Sannolikhet, konkret material, undervisning, matematik, laborativa företeelser 

__________________________________________________________________________



   
 

 
 

 

Innehåll 
1. Inledning 1 

2. Syfte 3 

3. Bakgrund 4 

3.1 Sannolikhet 4 

3.2 Styrdokumenten 4 

3.3 Konkret material i sannolikhetsundervisningen 5 

3.4 Lärarens kunskaper om sannolikhet och användning av konkret material 6 

4. Teorier 7 

4.1 Den konstruktivistiska teorin 7 

4.2 Den sociokulturella teorin 8 

5. Metod 9 

5.1 Litteratursökning/insamlingsmetod av data 9 

5.2 Materialanalys 12 

6. Resultat 14 

6.1 Konkret material i sannolikhetsundervisningen och hur de används 14 

6.2 Val av konkret material utifrån åldern på elever 17 

6.3 Motivering till valet av materialen 18 

7. Diskussion 20 

7.1 Metoddiskussion 20 

7.2 Resultatdiskussion 22 

7.2.1 Vilket konkret material används i forskningsstudierna? 22 

7.2.2 Används olika material beroende på elevernas ålder? 23 

7.2.3 Vilka motiv till att använda dessa material beskrivs i studierna? 24 

7.3 Förslag på vidare forskning 25 

8. Referenser 26 

Bilaga  

 

 

 



   
 

1 
 

1. Inledning  

Regeringen har pekat ut matematik som ett ämne som särskilt måste prioriteras i skolan 

(Regeringen, 2018). Man anser att det är så viktigt att beslutet har tagits att utöka ämnet med 

105 timmar i högstadiet från 2019. Det innebär en ökning på cirka 35 %. Timplanen för årkurs 

1-7 år 2019 (Skolverket, 2020) visar att matematik och svenska är de enda ämnena som har ett 

omfång som sträcker sig på över tusen timmar under dessa sju år. Eftersom matematik har så 

stor plats i den svenska skolan kan man dra slutsatsen att matematik är ett av de viktigaste 

ämnena i skolan.  

Trots att matematik anses vara viktigt så visade det sig 2016 att svenska elever presterade under 

genomsnittet jämfört med övriga EU- och OECD-länder (TIMSS; Trends in International 

Mathematics and Science Study, 2016, s. 20). Inför PISA-studien som ska genomföras 2021 

planeras statistik och sannolikhet, vara ett av fyra områden som kommer få mer fokus 

(Sollerman & Winnberg, 2019, s. 30). Anledningen till det är att sannolikhet har blivit en aktuell 

och stor del av vårt samhälle.  

Tre rubriker från tidningsartiklar lyder: “Så stor är chansen att bli spelmiljonär”, (Söderbäck, 

2011) “Sannolikheten för Obama: 86 procent” (Röstlund, 2012) och “Risk för åska och bränder 

i södra Sverige” (Magnå, 2019). I dessa rubriker finns begrepp som sannolikhet, procent, risk 

och chans för att beskriva olika möjligheter för att något ska inträffa. Ovanstående rubriker 

visar att sannolikhet är en del av vardagen och förekommer bland annat i både spel och 

presidentval, vilket kan vara ytterligare en bidragande faktor till varför det är ett intressant 

område att undersöka. I läroplanen står det att “[s]kolan ska ansvara för att eleverna inhämtar 

och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.” 

(Skolverket, 2019, s. 11). Med andra ord går det beskriva att elever behöver kunskaper inom 

matematiken för att vara en aktiv samhällsmedborgare och eftersom sannolikhet är en stor del 

vardagen medför det att skolan behöver undervisa eleverna om det.  

Många elever har svårt för området sannolikhet i de flesta åldrarna (Ahlgren & Garfield, 1988, 

s. 47). Det beror på att elever har egna erfarenheter som speglar deras värld och uppfattning av 

sannolikhet, vilket kan motsäga hur sannolikhet faktiskt fungerar i praktiken, ett exempel är att 

utfallet skulle påverkas av vem och hur tärningen kastas (ibid). Därmed går det konstatera att 

sannolikhet varit problematiskt inom matematiken och har varit ett område som många elever 

haft besvär att prestera i även utanför Sverige. Men för att motverka dessa svårigheter har 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/AdxPXn/risk-for-aska-och-brander-i-sodra-sverige
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/AdxPXn/risk-for-aska-och-brander-i-sodra-sverige


   
 

2 
 

användning av konkret material i undervisningen pekats ut som något som kan bidra till att 

elever utvecklar förtrogenhet med begreppet sannolikhet (Kipman, Kühberger & Pletzer, 2018, 

s. 132, 141). 

En av de större svårigheter som uppstår för elever inom sannolikhet är då de ofta mött området 

på ett abstrakt och formellt sätt (Ahlgren & Garfield, 1988, s. 47). Detta skulle kunna tolkas 

som att elever behöver möta sannolikhetsområdet på ett mer konkret sätt exempelvis genom att 

bland annat jobba med laborativt material i skolan. Vi upplever att det har gjorts mycket 

forskning om att konkret material är gynnsamt att använda i undervisningen för att utveckla 

elevernas förståelse av sannolikhet vilket även styrks av Kipman et al. (2018, s. 132, 141). 

Däremot har vi inte hittat lika mycket forskning kring vilka material lärare i verksamheten 

använder eller varför läraren väljer att använda sig av ett specifikt material i undervisningen.  

Sannolikhet bildar tillsammans med statistik en gemensam del i kursplanen för matematik och 

begreppen kopplas ofta samman trots att de har olika ursprung (Tengstrand & Wetterstrand, 

2015, s. 1). Vi valde därför att enbart analysera forskning om sannolikhet eftersom det är två 

olika delar. Området statistik och sannolikhet är ganska nytt i skolan, framförallt om man jämför 

med andra områden i matematiken (Ben-Zvi & Garfield, 2007, s. 372f). Skulle detta kunna vara 

en anledning till varför det inte finns mycket forskning kring det material som används i 

sannolikhetsundervisningen? 

Denna uppsats är en analys av vetenskapliga studier om vilket konkret material lärare använder 

för att undervisa om sannolikhet i olika åldrar och huruvida det motiveras med anknytning i 

forskning.  
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2. Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva vilka val den ämnesdidaktiska forskningen 

lyfter för konkreta material som används i undervisningen om sannolikhet i olika åldrar och hur 

de motiveras. Detta för att synliggöra behovet av vidare forskning kring konkret material i 

samband med sannolikhetundervisningen. Detta syfte uppnås genom att besvara följande 

frågor:  

1) Vilket konkret material används i forskningsstudierna?  

2) Används olika material beroende på elevernas ålder?  

3) Vilka motiv till att använda dessa material beskrivs i studierna?  
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3. Bakgrund  

I kapitlet ges beskrivningar av begreppet sannolikhet och vad det innebär i skolans matematik. 

Kapitlet behandlar även användning av konkret material i sannolikhetsundervisningen och vad 

som står i styrdokumenten. 

3.1 Sannolikhet  

Enligt Svenska Akademins Ordlista (SAOL, 2015) ges ett exempel av begreppet sannolikhet 

som ”sannolikheten att få en sexa när man kastar tärning är 1/6” medan Nationalencyklopedin 

(NE) skriver att “sannolikhet är chansen eller risken att något ska hända.”. Dessa ligger inte 

långt från varandra då båda uppslagsverken skriver att sannolikhet beskriver en händelse utifrån 

ett visst utfallsrum. En definition av sannolikhet (som också ligger i linje med de andra två) är 

att det är ett mått på hur rimligt det är att en specifik händelse äger rum eller får ett visst utfall 

(Kilhamn & Nilsson, 2015, s. 4). Den klassiska sannolikhetsdefinitionen betecknas 𝑃(𝐴) =

Antalet gynnsamma utfall

Totala antalet utfall
 och beskriver hur man beräkna hur stor sannolikheten är för ett gynnsamt 

utfall (Sollervall, 2002, s. 5). 

3.2 Styrdokumenten  

Vad sannolikhet är i skolans matematik finns även beskrivet i kommentarmaterialet 

(Skolverket, 2017) och kursplanen för matematik (Skolverket, 2019). I kommentarmaterialet 

beskrivs det att sannolikhet ska behandla slumpmässiga händelser (Skolverket, 2017, s. 21). 

Progressionen kan läsas ut ur kursplanen som att elever i årskurs 1–3 ska erfara “slumpmässiga 

händelser i experiment och spel” för att i de senare årskurserna 4–6 komma i kontakt med 

“sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material 

från vardagliga situationer” (Skolverket, 2019, s. 56f). Detta kan tolkas som att laborativt och 

handgripligt material ska användas. Det poängteras i kommentarmaterialet (Skolverket, 2017, 

s. 21f) att läraren ska använda och undervisa om begreppen som förekommer inom 

sannolikhetsläran. I årskurserna 7–9 ska eleverna arbeta med att “beräkna sannolikheten i 

vardagliga situationer” (Skolverket, 2019, s. 59). Även om konkret material här inte är lika 

tydligt uttryckt går det att tolka styrdokumenten som att läraren bör använda sig av vardagliga 

företeelser exempelvis spel och lekar där sannolikhet finns.  
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 3.3 Konkret material i sannolikhetsundervisningen 

“Konkretisering handlar inte om att arbeta med material utan om att synliggöra ett matematiskt 

innehåll med hjälp av materialet.” (Skolverket, 2011, s. 29). Det finns många lärare som 

fokuserar på aktiviteten och materialet i sig och inte lika mycket på vad eleverna faktiskt ska 

utveckla under lektionen (ibid, s. 21). För att först och främst koncentrerar läraren sig på att 

kunna genomföra lektionen då det krävs mycket planering, organisering och kanske även 

utrymmen och extraresursande pedagoger, vilket kan tolkas som att lärare ogärna arbetar med 

alternativ matematikundervisning som konkret material. Det tar tid att välja material och läraren 

kan bli osäker på sin undervisning då de inte vet av vilket syfte de väljer ett visst material 

framför ett annat (ibid). Här uppmärksammas vikten av att välja relevant arbetsmaterial för 

målet av lektionen men även om det kan finnas ett stöd i forskningen till valet. Forskning som 

har gjorts visar att konkret material i undervisningen om sannolikhet visar att elever utvecklar 

en god förståelse sett till om läraren inte använder det, vilket tyder på att de bör använda det för 

att undervisa eleverna (Kipman et al., 2018, s. 132, 138). Det har visats att konkret material 

gynnar lärandet genom att elever får forma egna idéer och ställa egna hypoteser för att sedan 

testa om dessa stämmer eller fallerar (ibid, s. 132).  

Rystedt och Trygg (2010, s. 10) gör skillnad mellan vardagliga föremål och pedagogiska 

föremål se figur 1. De menar att vardagliga föremål är det som återfinns i människans vardag 

och de pedagogiska föremålen är framtagna specifikt för matematikundervisningen. Det går att 

argumentera för båda eftersom vardagliga föremål automatiskt ger eleverna en nära anknytning 

som gör att de kan dra nytta av egna erfarenhet av materialet som också möjliggör för både 

vetenskaplig och praktisk kunskap tack vare att de är en del av vardagen och samhället (ibid). 

Många menar att de pedagogiska föremålen är framtagna med syftet att illustrera det som 

läraren tänkt undervisa om (ibid). Rystedt och Trygg menar även att pedagogiska föremål gör 

att eleverna inte blir distraherade på samma sätt som med vardagliga föremål. De menar att 

vardagliga föremål kan leda till att fokus hamnar på materialet i sig och inte på målet med 

lärandet. Oavsett vilket av dessa material som används har de gemensamt att de är menade för 

att hjälpa elever att förstå det abstrakta. I sannolikhetsundervisningen går det använda olika 

typer av konkret material för att elevernas förståelse ska vara i fokus (Ben-Zvi & Garfield, 

2007, s. 374f).  



   
 

6 
 

 

Figur 1. Översikt av kategorier inom konkret material och dess fördelar i undervisningen. 

3.4 Lärarens kunskaper om sannolikhet och användning av konkret material 

Elever använder ofta olika ord för att beskriva begreppet sannolikhet som exempelvis slump, 

chans och [o]troligt vilket gör att läraren har en viktig roll med att möta eleverna på deras 

kunskapsnivå (Landtblom, 2013, s. 27). Läraren behöver anpassa undervisningen för att 

eleverna ska förstå och så småningom utveckla sina resonemang när de samtalar om 

sannolikhet. 

Konkret material och laborativa övningar ger ofta eleverna en god lärandemöjlighet, men 

däremot sker inte lärandet av sig självt (Nilsson, 2013, s. 72). Läraren har en viktig uppgift att 

välja ut ett lämpligt material som kopplas till de mål och förmågor som de arbetar med under 

lektionen, dessutom att få med alla elever i de laborativa sammanhangen (ibid). Det krävs även 

att läraren har kunskap om sannolikhet för att kunna skapa en lärandemiljö som uppmuntrar till 

ett socialt samspel mellan elever liksom mellan elev och lärare (ibid). Lärarens egen kunskap 

inom ett område påverkar hur läraren ger eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor (Ben-

Zvi & Garfield, 2007, s. 376). Många lärare har själva bristande kunskaper när det kommer till 

begreppen inom sannolikhet vilket medför svårigheter att undervisa om begreppens betydelse 

för elever (ibid). Detta skulle kunna tolkas som att om läraren har goda kunskaper kommer 

eleverna att erbjudas en god undervisning och på samma sätt om en lärare saknar kunskap 

kommer eleverna att få sämre förutsättningar. Det visar på hur viktig lärarens egen kunskap om 

det undervisande ämnet är och vilket även ger en anledning till att forskning inom ämnet är 

viktigt för att bidra till en tillförlitlig undervisning. 
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4. Teorier  

I litteraturstudien såg vi att lärandeteorier är något som ofta nämns i de vetenskapliga studiernas 

bakgrund. Vi vill därför ge en kort beskrivning av dessa olika teorier. Det finns flera olika 

lärandeteorier, det vill säga teorier eller modeller för hur man utvecklar barn och elevers 

kunskap samt hur man som lärare undervisar på ett gynnsamt sätt. Två av dessa som används 

ofta i våra artiklar är den konstruktivistiska teorin och den sociokulturella teorin.  

4.1 Den konstruktivistiska teorin 

I de vetenskapliga artiklarna som resultatet bygger på framkommer en teori särskilt tydligt, 

nämligen den konstruktivistiska. Lärandet ses som en process där eleven aktivt deltar i 

lärandeprocessen och teorin betonar framförallt de kognitiva egenskaperna hos människan 

(Yilmaz, 2011, s. 205). Elever som inte är engagerade i undervisningen får inte den stimulans 

som behövs för att prestera på en hög nivå, medan de som aktivt får utforska och agera för att 

förstå kommer prestera mer välutvecklat (ibid, s. 206). Detta skulle kunna tolkas som att 

konkret material kan vara ett redskap för elever att utforska och utveckla sina kunskaper, där 

även inom sannolikhet.  

Jean Piaget, en av förgrundsteoretikerna av den konstruktivistiska teorin, lyfte fyra 

utvecklingsstadier hos ett barn; sensomotoriska stadiet, preoperationella stadiet, konkret-

operationella stadiet och formellt-operationella stadiet, se figur 2 (Halpenny & Pettersen, 2015, 

s. 48). Halpenny och Pettersen beskriver att dessa både uppmärksammats och kritiserats 

eftersom stadierna inte tar hänsyn till barns kunskapsmässiga variationer. Dessutom skriver 

Halpenny och Pettersen att Piaget underskattar barns kognitiva förmåga på grund av bristfälliga 

undersökningar där för svåra uppgifter har använts till för unga barn. De menar att det är viktigt 

med lagom svåra uppgifter i rätt ålder för att eleverna ska få möjligheten att klara av att lösa 

dem. 
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               Figur 2. De olika stadierna, (Halpenny & Pettersen, 2015, s. 48).  

4.2 Den sociokulturella teorin 

En annan lärandeteori som nämns är den sociokulturella. Enligt denna teori beskrivs lärande 

som att elever genom samarbete uppnår kunskap som inte kunnat nås på egen hand (Pale, 2016, 

s. 47). Det sociokulturella perspektivet beskriver att lärande sker bäst genom att eleverna får 

upptäcka fakta, principer och begrepp tillsammans (ibid). Lev Vygotskij är en av de tidiga 

teoretikerna som menade att människans tänkande och kunskaper står i relation till de sociala 

och kulturella resurser som denne använder (Jakobsson, 2012, s. 153). Världen har ett enormt 

utbud av dessa kulturella resurser, även sett som artefakter1. Jakobsson (s.154f) skriver att det 

finns en integration mellan människan och den fysiska världen och menar att en artefakt kan 

omvandlas utifrån att koppla samman människans kunskaper och erfarenheter i artefakten. Som 

ett exempel med att arbeta med artefakter lyfts frågan om vad som krävs för att isolera en termos 

för att man ska hålla kaffet varmt. Detta kan eleverna med tidigare kunskaper och erfarenheter 

utifrån befintlig artefakt jobba med, vilket möjliggör att eleven når en djupare kunskap och 

förståelse. Detta innebär också att teorin förespråkar användning av material som ett verktyg 

för att utveckla och gynna lärandet hos elever.  

                                                           
1 Med kulturella resurser och artefakter menar den sociokulturella teorin materiella ting som finns i vår närhet 

och påverkar människans tänkande (Jakobsson, 2012, s. 153).  
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5. Metod  

Det är svårt att få en uppfattning om ett ämne om man inte känner till vad forskare har skrivit 

om ämnet, därför är det viktigt att samla in forskning som gjorts (Nilholm, 2017, s. 7). I kapitlet 

beskrivs hur tidigare forskning inom området har hittats och analyserats. Det slutliga urvalet 

presenteras också, se tabell 1. 

5.1 Litteratursökning/insamlingsmetod av data  

Tidigare forskning har sökts på olika sätt och med hjälp av olika söktjänster. I denna studie har 

tre olika söktjänster använts: ERIC2 EBSCO, Primo och Swepub.. 

Anledningen till valet av ERIC var att hemsidan har en tydlig struktur och är enkel att förstå 

för att få fram vetenskapliga artiklar. ERIC har även funktionen ”thesaurus” som är en ordlista 

med noggrant utvalda utbildningsrelaterade ämnesrubriker. Valet av Swepub berodde på att det 

i denna söktjänst finns mycket från svenska forskare. Både engelska och svenska vetenskapliga 

artiklar finns och chansen att de skriver om den svenska skolan är stor. Enligt instruktionen för 

denna litteraturstudie skulle det svenska perspektivet finnas med. Även söktjänsten Primo 

användes i studien. Den är kopplad till biblioteket på Jönköping University och är en söktjänst 

för att hitta böcker och texter som finns tillgängliga på alla bibliotek.  

Sökningar gjordes i de tre söktjänster (se figur 3) där träffarna blev många. Vi sökte bland annat 

på ERIC med sökord som ”probablility”, ”concrete” och ”laboratory”. I Primo sökte vi på ord 

som ”activity-based” och ”teaching”. I Swepub användes sökord som ”probability learning 

school”. Dessa sökord i söktjänsterna kombinerades med trunkeringar för att vidga sökningarna 

och termen ”or” som gör att söktjänsterna hittar antingen det ena eller det andra ordet man söker 

på. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 ERIC är en förkortning för Educational Resources Information Center. 
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   Figur 3. Genomförande av informationssökning efter vetenskapliga artiklar. 

Som också framkommer i figur 3, sållades de första träffarna utifrån artiklarnas titlar. När 

artiklarna sållades via titel valde vi bort sådana artiklar som inte nämnde eller tydligt pekade på 

skola eller konkret material kopplat till undervisning om sannolikhet. Därmed skulle man kunna 

beskriva sållningen utifrån urvalskriterierna nedan. 

Alla artiklar skulle: 

 Tydligt handla om ett eller flera konkreta material i sannolikhetsundervisning. 

 Vara inom åldern 4 år-högskolestudenter. 

 Vara vetenskapliga (använt sökredskapet “peer reviewed”). 

Därefter läste vi sammanfattningen i samtliga artiklar som var kvar och ytterligare texter kunde 

sållas bort utifrån samma urvalskriterier. Sedan lästes hela texterna och en tredje sållning 

gjordes utifrån kriterierna. I detta skede kunde vi även uppfylla de andra önskemålen av 

artiklarnas innehåll. Hela urvalet skulle i den mån det gick att hitta, tillsammans täcka:  
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 Olika länder från olika världsdelar. 

 Olika åldrar inom spannet 4 år-högskolestudenter. 

 Olika konkreta material som använts. 

 Olika skribenter. 

I litteraturstudien ska det vara en hög validitet och därför är det endast vetenskapliga texter som 

har analyserats. För att få högre tillförlitlighet på uppsatsen har vi valt att hitta olika studier från 

olika länder/världsdelar med olika skribenter eftersom det ger ett bredare perspektiv och 

möjligheten att hitta likheter och skillnader i valet av materialet som används för 

undervisningen av samma matematiska område världen över. 

Utöver sökning i ovanstående söktjänster har vetenskapliga artiklar även hittats genom 

snöbollsmetod/kedjesökning. Denna urvalsmetod kan beskrivas som, att utifrån en befintlig 

artikel som är relevant, själv använda referenser som denna har använt. Vi använde oss också 

av författarsökning genom att söka vidare på de författare som förekommer ofta eftersom de 

vanligtvis har skrivit mer inom samma område. Genom författarsökning på författaren Per 

Nilsson via ERIC hittades ytterligare två artiklar som kom till användning. Genom att tillämpa 

snöbollsmetoden/kedjesökning på referenser från en tidigare uppsats (Jåfs & Peter, 2018) 

hittades två artiklar. I denna uppsats hittade vi även en skribent som verkade intressant inom 

området sannolikhet, nämligen Carmen Batanero, som vi sedan sökte vidare på i Springer som 

är en internationell vetenskaplig publikationssida, en artikel hittades. Sammanlagt hittade vi 13 

artiklar att analysera, se tabell 1. 
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Tabell 1. Utvalda artiklar som har blivit analyserade i studien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

5.2 Materialanalys 

Vi analyserade den insamlade datan med hjälp av tre metoder. Den första metoden var close-

reading som innebär att man när-läser artiklarna för att få ett bra helhetsintryck av texten som 

möjligt. Närläsningsmetoden går att förklara som att läsaren tänker igenom det som står i texten, 

med att ställa frågor till det som står samt funderar på om texten har något vinklat budskap och 

vad den lyfter respektive väljer att inte lyfta. 
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Den andra metoden som vi använde för att analysera artiklarna var färgkodningsmetoden. Det 

innebär att man läser artiklarna och stryker över med olika färger på det som man tycker är 

relevant för studien för att kunna besvara frågeställningarna. På detta sätt analyserade vi texten 

genom att dela upp dem i mindre bitar för att sedan kunna undersöka bitarna var för sig 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 163). Exempelvis vilket konkret material 

som studien tar upp markeras med en färg och i vilket land den är gjord är markerad med en 

annan färg. Dessa delar skrevs in i tabellen i bilagan för översikt av artiklarna. 

Färgkodningsmetoden ger fördelen att det är enkelt att gå tillbaka i texterna och se vilka delar 

som handlar om vad. Metoden gör det även möjligt att se vad en text skriver om en specifik sak 

för att sedan granska en annan text där samma färg används som handlar om samma sak, därmed 

går det att ställa dessa mot varandra för att undersöka likheter och skillnader. Det gjorde det 

enkelt att jämföra olika texter när resultatdelen och diskussionsdelen skrevs.  

Den tredje var den komparativa metoden vilket innebär att man ställer de vetenskapliga texterna 

mot varandra och granskar deras likheter respektive skillnader (Anette Svensson, personlig 

kommunikation, 20 januari 2020). I tabellen i bilagan hade vi sedan tidigare skrivit ner vad 

studierna kommit fram till utifrån färgkodningen vilket gjorde det möjligt att jämföra de olika 

delarna på ett smidigt sätt.  
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6. Resultat  

I resultatet är de konkreta materialen sammanställda som lyfts i de vetenskapliga texterna. 

Kapitlet innehåller dessutom en redogörelse av hur de olika studierna motiverar sina val av 

material och även hur de är använda. I kapitlet finns också en översikt över vilka konkreta 

material som är utvalda att arbeta med i olika ålderskategorier.  

6.1 Konkret material i sannolikhetsundervisningen och hur de används  

Många olika konkreta material har använts i studierna. I flera av studierna har samma typ av 

konkreta material använts i undervisningen men på olika sätt. Ett av de vanligaste materialen 

som använts i studierna är tärningar. Hansson McPherson (20143) har genomfört en studie med 

flera högskolestudenter som bygger på ett tärningspel där det används två tärningar. Studenter 

satsar pokermarker på om de båda tärningarna tillsammans kommer att visa under, över eller 

exakt 7. Det gäller för studenterna att satsa på det som de tror är det mest sannolika. En annan 

studie gjord av Taylor och Hawera (2016) med elever som är 11-12år, handlar också om ett 

tärningspel där eleverna ska placera ut 6 delfiner på nummer mellan 1-12 eller 1-36 (beroende 

på om man räknar med addition eller multiplikation). Sedan slår man två tärningar och blir det 

en sammanlagd summa eller produkt på ett nummer som en placerat sin delfin så räddar man 

den, vinner gör den som räddat alla sina 6 delfiner. Även här gäller det att eleverna ska satsa på 

de tal som är mest sannolika att bli slagna. Nilssons (2006) studie bygger på två grupper där 

eleverna är 12-13 år, grupperna använder två tärningar. Spelplanen består av talen 0-12, två lag 

möter varandra och får 14 marker som placeras ut på valfria tal på spelplanen. Tvärtemot de 

andra tärningsspelen skulle eleverna lägga markerna på de tal som är minst troligt kommer slås. 

Andra övningar där tärningar används tas upp i andra texter som inte innehåller något 

tävlingsmoment. Erdem, Firat och Gürbüz (2014) har gjort en studie med 12-14 åriga elever. 

Eleverna använder sexsidiga tärningar som har olika kombinationer för att eleverna ska få 

uppleva olika sannolikheter att få ett visst tal. Några av tärningarna som användes hade sidorna 

1,2,3,4,5,6 (som en speltärning oftast har) andra hade 1,2,3,4,5,5; 1,1,1,4,4,4 och även 

4,4,6,6,6,6. Eleverna skulle slå en tärning i taget och notera varje utfall i set om både 50 och 

100 kast. När de sedan var klara noterades alla utfall på en gemensam tavla i klassrummet. Efter 

det kunde alla ta del av varandras resultat från olika tärningar för att diskutera likheter och 

skillnader. Batanero, Chernoff, Lee och Sánchez (2016, s. 19) förespråkar att använda flera 

                                                           
3 I detta kapitel (kap 6), om ingen sidhänvisning finns, så relaterar hänvisningen till artikeln i helhet.  
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olika material samtidigt. De ger förslaget på att kombinera tärningar med andra slumpmässiga 

material som spinners4 och mynt för att undervisa om flera sannolikheter i en och samma 

händelse. Ett annat exempel på att kombinera flera material är att ta reda på hur stor 

sannolikheten är att få både klave på myntet och en femma på tärningen.  

I följande tre studier har olika konkreta material dragits upp från en påse/låda där de inte synts. 

I Higgins (1973) studie skulle eleverna dra upp en kula ur en juicekartong och lägga tillbaka 

den igen. Eleverna skulle göra detta 20 gånger och fick veta att det fanns 10 kulor i olika färger 

men de visste inte hur många färger och inte heller hur många kulor av varje färg. Deras uppgift 

var att räkna ut hur många kulor av varje färg som fanns i kartongen, med hjälp av den relativa 

frekvensen5. I en studie gjord av van Bommel (2015) användes en likartad uppgift med 6-

åringar. Den går ut på att dra två pärlor ur en påse, som från början av varje drag innehåller två 

pärlor av en färg och två pärlor av en annan. Eleverna skulle först gissa hur utfallet skulle bli, 

sedan dra två pärlor och notera utfallet för att därefter lägga tillbaka pärlorna. De körde set om 

30 drag då de skulle gissa hur troligt det är att få upp vilken eller vilka färger på kulorna som 

de drog upp. Även HodnikČadež och Škrbec, (2011) gjorde en studie med 4-8 åringar där de 

använt en variant på att dra fram föremål ur en låda eller påse. Eleverna har fått veta i förväg 

vad det finns för föremål och hur många av varje. Föremål som användes var leksaker som 

gosedjur och leksaksbilar. Deras uppgift var att lista ut vilken leksak som var mest trolig att få 

upp för varje drag. Till skillnad från de andra studierna med samma aktivitet så lade de inte 

tillbaka föremålen mellan varje drag utan sannolikheten ändrades för varje drag. 

Batanero et al. (2016, s. 9) beskriver att användningen av myntkastning är ett vanligt och enkelt 

sätt att låta eleverna upptäcka oberoende händelser, alltså att det inte spelar någon roll om 

föregående blev krona eller klave. De talar även om en annan aktivitet som används för att nå 

elevernas lärande om oberoende händelser, som är spinners. Det är ett hjul som är indelat i flera 

färgfält och ibland siffror, som ett chokladhjul på ett tivoli. Spinners har använts som konkret 

material i två studier. Både Erdem et al. (2014) samt Iversen och Nilsson (2019) har gjort studier 

med elever som var 12-14 år respektive 14-15 år. Iversen och Nilsson menar att man ska 

                                                           
4 Spinners är ett hjul som är indelat i flera färgfält och ibland siffror, som ett chokladhjul på ett tivoli. Materialet 

används genom att eleverna ska komma fram till sannolikheten för om pilen hamnar på en viss färg eller siffra 

när man snurrar på hjulet. 
5 Relativa frekvensen beräknades för att ta reda på hur många kulor det fanns av varje färg. Detta sker genom att 

placera antalet utfall av en viss färg som har dragits i en täljarposition och det totala antalet drag i en 

nämnarposition. Beräknas detta som en division så blir svaret i decimalform som även kan omvandlas till 

procentform som representerar procentandelen av totala antalet kulor i den färgen. Exempel: 5 blå kulor har 

dragits på totalt 20 drag. 4÷20=0,2   0,2=20%   20% av 10 kulor är 2 kulor. 
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använda två spinners i kombination med varandra för att det är mer gynnsamt för lärandet och 

eleven uppmuntras att hamna i tankebanor om delen och det hela. Iversen och Nilsson menar 

med detta att eleverna gynnas av att använda sig av två material för att upptäcka kombinatoriken 

för att inte utesluta det ena materialet eftersom det blir som en helhet. Första delen handlar om 

chansen att först få rött på det ena hjulet och den andra delen är att sedan få rött på det andra 

hjulet och med helheten menas då att få rött på båda hjulen. Även Batanero et al. uppmuntrar 

till att använda fler än ett material i kombination. Skillnaden är dock att Batanero et al. 

diskuterar att använda sig av flera olika material medan Iversen och Nilsson diskuterar att 

använda flera av samma material.  

Hurrell (2016) ger förslag på olika typer av begrepps- och påståendekort för att undervisa om 

sannolikhet. Eleverna ska resonera kring olika begrepp som till exempel “lika troligt” och 

“otroligt” eller diskutera hur de resonerar om påståenden som exempelvis “det kommer snöa 

imorgon”. Detta kopplas till verkligheten och samhället de lever i, därmed ändras 

förutsättningarna vid användandet av korten vilket kan kräva olika resonemang.  

I Nilssons (2006) samt Iversen och Nilssons (2007) studie används Flexitree (se figur 4) vilket 

i korta drag går att beskriva med att man använder en dator för att simulera sannolikhet. Det är 

en övning som fungerar genom att det finns ett antal kulor som släpps längst upp på en figur 

som har olika grenar/vägar som kulorna kan ta sig ner genom för att sedan hamna i en box i 

slutet av figuren. Övningen går sedan ut på att eleverna kan diskutera och fundera kring hur stor 

sannolikheten är för att kulan kommer att ta en specifik väg, alltså vilka möjliga utfall som 

kulan har i varje riktning för att sedan nå slutet. 

 

 

 

 

 

 

 

          Figur 4. Nio olika system av Flexitree-miljön. (Per Nilsson, 2013, s. 74). 
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Andersone (2009) ger förslag på att använda böcker med sagor och berättelser i matematiken 

överlag, men även inom sannolikhet. Många sagor handlar om olika val som man gör där 

konsekvenserna blir olika beroende på beslut som tas. Det ges exempel på arbete med elever 

som handlar om sannolikhet, risk och chans i en berättelsemiljö.  Eleverna ska skriva en annan 

tvist på en saga men där andra beslut tas och andra händelser kommer i ljuset. Andersone 

beskriver att eleverna då får fundera på chanser eller risker som finns som karaktärerna hade 

varit med om ifall de tagit den vänstra stigen istället för den högra.  

Ett material som använts i Eckert och Nilssons (2013) studie tillsammans med 11-12 åringar är 

olika frön som elever planterat i lådor. Eleverna undersökte sannolikheten för att ett frö växer 

och ett annat inte. De undersökte huruvida sannolikheten påverkades av antalet sådda frön.  

6.2 Val av konkret material utifrån åldern på elever 

Vi valde att gruppera eleverna efter åldern som framkom i studierna för att underlätta 

redovisningen av vilka material som använts. De olika åldersgrupperna som vi valde att dela in 

i, är 4-8 åringar, 10-12 åringar, 13-16 åringar (där en av studierna även innefattar 12-14 åringar) 

och högskolestudenter. Det finns även några studier som saknar information om åldern på 

eleverna och därför inte gick att koppla materialen med. 

I de två följande studierna som är genomförda i de lägre åldrarna (4-8 år) användes vardagliga 

föremål i sannolikhetsundervisningen genom aktiviteten att dra någonting ur en påse eller låda. 

Materialet som dragits upp har varit gosedjur, leksaksbilar (HodnikČadež & Škrbec, 2011, s. 

272) och pärlor (Van Bommel, 2015, s. 211). Till skillnad från åldersspannet 10-12 åringar där 

det har det använts två helt andra aktiviteter med olika typer av konkret material och på två helt 

olika sätt. Det har undervisats med frön (Eckert & Nilsson, 2013) och tärningar (Taylor & 

Hawera, 2016).  

I åldersgruppen 12-16 år, vilka tillhörde de äldre åldrarna, har det använts många olika typer av 

material. De som har framkommit i studierna är Flexitree (Nilsson, 2006; Iversen & Nilsson, 

2007), kulor (Nilsson, 2006), tärningar (Nilsson, 2006; Erdem et al., 2014) och spinners 

(Iversen & Nilsson, 2019; Erdem et al., 2014). Det material som förekommer i flest studier för 

elever i åldern 12-16 har varit spinners och tärningar i olika typer av spel där de arbetar med 

sannolikheten genom lekar och tävlingar. Tärningar har även använts i en studie som gjorts när 

högskolestudenter undervisats om sannolikhetsläran (Hansson McPherson, 2014). Precis som i 

åldern 12-16 användes tärningen även här i ett spel med ytterligare material i form av marker 

som studenterna skulle satsa.  
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6.3 Motivering till valet av materialen   

Studien som gjordes av HodnikČadež och Škrbec, (2011, s. 265, 272) där föremål drogs ur en 

påse eller låda, valdes materialet gosedjur och leksaksbilar framför kulor. De ansåg att det var 

skillnad på unga elevers förståelse för sannolikhet om de hade en relation till det de skulle dra 

upp. Med detta menas att de använde material från elevernas vardag, jämförelsevis med om de 

inte hade det. I kontrast till detta så har Hurrell (2016) inte gett någon direkt motivering till 

valet av att använda ett pedagogiskt material som innefattade begreppskort istället för ett 

vardagligt material. Hurrell skriver istället att detta pedagogiska material går att styra över så 

att det blir vardagsnära för eleverna ändå och på så vis fånga elevernas intresse. Så även om 

materialet inte är vardagligt i sig självt, sätts det ändå in i en vardaglig kontext. 

Erdem et al. (2014, s. 27) påpekar att material som används i sannolikhetsundervisningen bör 

vara oberoende av föregående utfall, exempelvis genom att använda spinners. Med detta val av 

material så går det att snurra flera gånger och samtliga gånger få röd men trots det skulle det 

vara lika stor chans att få röd även i nästa försök. Detta till skillnad från att använda sig av att 

exempelvis dra kulor i en påse utan återläggning, där chansen för nästa utfall förändras som i 

studien som gjordes av HodnikČadež och Škrbec (2011). Higgins (1973) aktivitet med att dra 

kulor ur ett paket med återläggning är ett annat exempel på aktivitet som också innebär att varje 

drag är oberoende likt Erdems et al. tanke. 

Iversen och Nilsson (2019, s. 11ff) argumenterar för att det är gynnsamt för eleverna att använda 

två av samma konkreta material samtidigt. De menar att det är viktigt för att eleverna ska 

utveckla förståelse för delen och helheten, vilket handlar om sannolikheten för två händelser 

efter varandra som ses som en helhet och påverkas av varandra (ibid, s. 11).  De tar även upp 

exempel om att använda två spinners för att det är bättre än att bara använda en. Men Iversen 

och Nilsson menar också att det lika gärna hade kunnat vara något annat konkret material som 

exempelvis två tärningar. Detta är likt Batanero et al. (2016) som anser att man kan kombinera 

olika material för att undervisa elever om sannolikheten i olika händelser samtidigt.  

En motivering som gavs till att användning av datasimuleringar som Flexitree var att det är en 

tillgång att kunna skapa händelser i virtuella miljöer. Datorn kan utföra dessa händelser mycket 

snabbare än elever gör i verkligheten och istället kan eleverna använda tiden till analyserande 

och resonerande kring varför utfallen blir som de blir (Batanero et al., 2016, s. 16, 20).  
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Taylor och Hawera (2016, s. 34) skriver att de har valt att använda sig av två olika färger på 

sina tärningar för att eleverna ska få syn på att om ”röd-tärning=1 och gul-tärning=2 är det inte 

samma som att röd-tärning=2 och gul-tärning=1”. Detta gör att eleverna ges möjligheten att få 

syn på att samma tal nödvändigtvis inte betyder samma utfall.  

Många spel genom människors historia har spelats med grund i sannolikhetsläran, vilket ges 

som en motivering till användandet av spel i matematikundervisningen (Batanero et al., s. 2f). 

Det har inneburit att satsa något på det utfall man själv tror är mest troligt att inträffa. I flera av 

studierna har material som tävlingar och spel använts för att utveckla kunskap om sannolikhet 

(Taylor & Hawera, 2016; Hansson McPherson, 2014; Nilsson, 2006).  

En annan motivering som är kopplad till människans historia är användandet av sagor och 

berättelser inom matematikundervisningen och även då för sannolikhet (Andersone, 2009, s. 

111). Berättelser har alltid varit ett sätt att föra vidare både information och kunskap i världen 

(ibid, s. 112). Det kan vara motiverande för elever att arbeta med berättelser inom matematiken 

eftersom det går att variera på många olika sätt och det går att anpassa för elevernas intressen 

och ålder, vilket gör att sannolikhet går att diskutera med eleverna på ett naturligt sätt (ibid). 

Tack vare de naturliga diskussionerna kan elever utveckla förmågan att tänka kring 

sannolikheten. Detta kan de sedan överföra från berättelser och sagor till sannolikhetsbegreppen 

i deras egen vardag.  

Eckert och Nilsson (2013, s. 2, 4) skriver om att det är viktigt att följa upp användandet av det 

konkreta materialet. Det är flera av studierna som redovisar att lek och användning av konkret 

material är viktigt för att eleverna ska ges goda möjligheter att utveckla förståelse för att sedan 

kunna diskutera det som hänt och varför det hände. Iversen och Nilsson (2007, s. 119) skriver 

att det är gynnsamt med Flexitree bland annat för att läraren får erfarenheter av hur elever 

tänker. Uppgifterna kan anpassas efter varje elevs nivå och därför finns också även möjligheten 

att själva upptäcka olika val som görs i dessa Flexitree-sammanhang. Dessutom menar Iversen 

och Nilsson att en sådan undervisning blir en stor kontrast till den vanliga matematiklektionen 

vilket väcker elevernas intresse.  
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7. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras de valda metoderna för informationssökning och analys av materialet. 

Det handlar om vad man kunde gjort annorlunda och vilken påverkan urvalet haft på resultatet. 

Det finns även en resultatdiskussion där det bland annat diskuteras hur resultatet kan knytas till 

bakgrunden och hur resultatet relaterar till syfte/frågeställningar, och sådant vi lagt märke till 

under studien. Kapitlet innehåller även förslag på vidare forskning. 

7.1 Metoddiskussion  

Sökningarna gjordes via tre söktjänster som vi skribenter var bekanta med. Det har framkommit 

forskning från Europa, USA, Australien och Nya Zeeland och utifrån analysen av karta (se figur 

5) som visar på vilka länder som är med i forskningsstudien så kan man konstatera att det saknas 

forskning från Afrika, Sydamerika, Kanada och större delen av Asien. Även att vi försökte hitta 

så spridda studier som möjligt så har vi inte fått fram forskning från dessa länder så finns det 

misstankar om att det finns länder som inte publicerar forskning på engelska, vilket är språket 

vi har tagit del av. Därmed har dessa andra länder exkluderats utifrån vår studie, vår metod har 

därmed gett en vinkling av studier av västvärlden.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Världskarta med markeringar på vilka länder som texterna kommer från. Figur baserad på 

bild hämtad från https://www.globalis.se/. 
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För att ha fått fram de saknade ländernas forskning skulle man kunnat använda andra sökord på 

kanske andra språk eller använt söktjänster där de vanligen publiceras. Att det saknas studier 

från stora delar av världen kan göra studien missvisande eftersom det inte ger ett 

världsperspektiv om undervisning av sannolikhet med konkret material. Det kan även ha gjort 

att vi missat något bra material som det studerats kring. Men trots detta så har det ändå varit en 

stor bredd på länder som studierna kommer ifrån. Tack vare att vi även har använt en svensk 

söktjänst så har det svenska perspektivet kommit med. 

Sökorden har gett relevanta studier eftersom de har varit direkt kopplade till konkret material, 

sannolikhet och undervisning. Tack vare att vi sökte på engelska som gav ett stort och brett 

omfång som gett många perspektiv av undervisning även utanför Sverige. Det gav fler 

forskningsstudier genom att söka på engelska än bara svenska eftersom det är ett världsspråk 

som många länder väljer att publicera artiklar på för att de når längre än inom det nationella.  

I arbetet har det använts en rad olika metoder. Vi skrev ut alla artiklar för att handgripligen ha 

dem framför oss vid läsning och färgkodning som vi arbetade med. Det gjorde att det var enkelt 

att gå tillbaka för att se och jämföra artiklarna. Närläsning av texterna skedde samtidigt som vi 

markerade upp olika delar med överstrykningspennor för att välja ut relevanta delar att ta med 

i översikten vilket även gjorde det lätt att röra sig mellan texterna. Översikten (som är bifogad 

i bilagor) användes vid skrivandet av resultat och resultatdiskussion som ett stöd till för att 

snabbt kunna jämföra exempelvis land, ålder och konkret material. 

Även om vi kan utgå från att forskarna vill lyfta fram det som är relevant och försöka uppnå en 

så tydlig studie som möjligt, så vet vi att det är svårt och att det finns brister som att vissa 

uppgifter inte framkommer i texterna. I vissa studier saknas exempelvis vilka metoder som 

använts och antalet deltagare/elever/studenter vilket även gör det svårt för någon att göra om 

en likadan studie i efterhand och detta kan göra att validiteten minskar. Det blir även svårt för 

läsaren att veta vad som har exkluderats och prioriterats, detta gör att läsaren inte får ta del av 

all relevant information och vinkling på studien.  

I hela analysen har det använts relativt nya studier, alla artiklarna har varit skrivna under 2000-

talet med undantag för en artikel. Higgins (1973) studie är den enda som är skriven tidigare och 

detta skulle kunna ses som att den sticker ut och inte är jämbördig med resterande studier. Men 

materialet som användes i studien är användbart även idag, enligt oss med stöd av att liknande 
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material användes i de nyare studierna, trots att den är äldre vilket är intressant om huruvida det 

skiljer i motivering och användning av material från förr till idag. 

Nilsson är en författare som förekommer i många av de vetenskapliga artiklarna som är med i 

vår studie. Detta skulle kunna ge en vinkling av det svenska perspektivet då han är skribent av 

samtliga svenska studier. Dock har han i tre av de fyra artiklarna en medskribent, vilka också 

är med och delar sina perspektiv som gör att studierna trots allt har en hög validitet. 

Anledningen till att Nilsson fått en stor plats i resultat beror på att det är den forskare som 

troligtvis är ledande inom sannolikhet i den svenska didaktikforskningen. Men det hade kunnat 

ge ett vidare perspektiv om andra svenska forskare hade inkluderats i studien.  

Egna erfarenheter om att göra en litteraturstudie har inte varit de mest meriterade och under 

arbetets gång har det bland annat varit svårt att inte hamna på sidospår. Det har varit en 

utmaning att enbart rikta sig mot de frågeställningar och syfte som arbetet har haft. Det har 

funnits mycket som varit intressant och det har varit några delar som har blivit lite sidospår i 

själva syftet. Bland annat är tävlingsmomentet inget som lyfts som en fråga men som ändå 

kommer att diskuterats vilket skulle kunna ges som kritik, vi har dock försökt att lyfta in det 

eftersom vi tyckt att det varit intressant och således har vi försökt koppla det till någon av 

forskningsfrågorna ändå. 

7.2 Resultatdiskussion  

7.2.1 Vilket konkret material används i forskningsstudierna? 

Det har funnits en rad olika konkreta material som använts i studierna. Det har visat sig att 

många sätt att använda materialet har varit genom olika spel och lekar. Många av dessa har varit 

snarlika och bland annat har tre av tärningspelen fungerat på väldigt lika sätt, men själva 

upplägget har varit väldigt olika. Är det då samma matematiska idé som lyfts fram? Alla dessa 

tärningspel går ut på att eleverna på något vis ska välja olika tal och sedan märka att vissa av 

dem förekommer oftare och på det viset få syn på att olika tal har olika stor sannolikhet att 

inträffa. Så själva upplägget skiljer sig i de olika spelen men deras likhet är ändå att eleverna 

ska få syn på sannolikheten för utfallet i ett visst utfallsrum.  

Ett annat konstaterande, utifrån de studier vi har analyserat, är att det används mest vardagliga 

föremål och inte sådant som specifikt är framtaget för pedagogiska syften. Framförallt i de lägre 

åldrarna har det visat sig att läraren använder exempelvis leksaker och pärlor istället för vanliga 
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kulor. Vad detta kan bero på är svårt att spekulera om, men det finns ändå vissa tolkningar man 

kan göra, som att eleverna i en lägre ålder exempelvis har lättare att se det som en lek om 

vardagliga material används. Eftersom pedagogiska material dock är framtaget för just 

undervisningssyften hade man kunnat förvänta sig att detta användes oftare. Anledningen kan 

bero på att de vardagliga föremålen är mer framgångsrika för att eleverna kan knyta mer till 

egna erfarenheter. Å andra sidan skriver Hurrell (2016, s. 29) att de pedagogiska materialen, 

även de går att koppla till elevernas vardag.  

7.2.2 Används olika material beroende på elevernas ålder? 

I framförallt åldrarna 10-16 år och högskolestudenter så har spel, lekar och tävlingar använts 

jämfört med de unga åldrarna 4-8 år, där det oftare har förekommit material från elevernas 

vardag som de redan har egna erfarenheter av. I kursplanen för matematik (Skolverket, 2019, 

s. 56f, 59) i årskurs 1-3 går det läsa att elever ska erfara “slumpmässiga händelser i experiment 

och spel” medan det i årskurs 4-6står att eleverna ska komma i kontakt med “sannolikhet, chans 

och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga 

situationer” för att sedan i årskurs 7-9 arbeta med att “beräkna sannolikheten i vardagliga 

situationer”. I kontrast med de studerade artiklarna arbetar många istället med vardagliga 

föremål i de lägre åldrarna och desto äldre eleverna/studenterna är har de arbetat med spel. Vad 

som står i andra länders läroplaner och styrdokument har vi inte undersökt, men det skulle 

kunna skilja sig från den svenska skolan och därmed även vara en anledning till varför det 

skiljer sig åt. 

Det var svårt att se skillnad mellan lärandeteoriernas syn på konkret material i 

sannolikhetsundervisningen. Trots det lyfts konstruktivismen i många av artiklarna och den 

sociokulturella teorin nämns i enstaka fall och nämns då ofta i samband med konstruktivismen. 

Exempel på studier som lyfter upp den konstruktivistiska teorin är bland annat Iversen och 

Nilsson (2007, s. 116f), som granskar åldern 14-16 år. Dessa lyfter dock inte att deras 

undersökningar inte skulle gå att tillämpa i lägre åldrar men eftersom de tar upp 

konstruktivismen går det att tolka som att de utgår från Piagets stadier. Som pekade på att 

elevers utvecklade kunskaper är åldersbaserat. Detta går att tolka eftersom de inte utesluter 

detta. Nilsson (2006, s. 15), som undersöker åldersspannet 12-16 år, skriver mer explicit om 

stadierna i den konstruktivistiska teorin. Han skriver om det konkret-operationella stadiet som 

innebär att för att en elev ska förstå en slumpmässig händelse, måste hen först förstå 

deterministiskt fenomen vilket först sker i detta stadie. Å andra sidan motsäger HodnikČadež 
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och Škrbec (2011, s. 266) Piagets teorier och hans stadier eftersom de menar på att elever kan 

utveckla kunskaper inom sannolikhet tidigare än vid 9 års ålder. Även van Bommel (2015, s. 

211) har undersökt huruvida elever i de lägre åldrarna visar på förståelse inom sannolikhet, 

vilket visade på goda resultat.  Piagets inlärningsstadier har fått kritik för att de underskattar 

unga elevers kognitiva förmåga (Halpenny & Pettersen, 2015, s. 49). Men trots det så visade 

van Bommels studie på att det går att undervisa om sannolikhet i låga åldrar vilket strider mot 

Piagets stadier. Skulle det kunna bero på att det konkreta materialet har använts på ett lämpligt 

sätt? 

Eftersom de analyserade studierna har använt konkret material i sannolikhetsundervisnigen i 

tidig ålder med stort fokus på vardagliga föremål med goda resultat, ger detta tankar om 

möjligheten att använda det i sin egen undervisning som blivande lärare.  

Det har varit svårt att dra några slutsatser om högskoleundervisning eftersom det endast har 

funnits en artikel härifrån, vilket gör jämförande svårt. Däremot gick det att se är att i åldern 

12-16 år var tärningar ofta förekommande material vilket även används på högskola. Detta 

skulle kunna tolkas som att tärningar är det material som är vanligast att använda för att 

undervisa om sannolikhet i de äldre åldrarna.  

7.2.3 Vilka motiv till att använda dessa material beskrivs i studierna?  

Intressant är att de flesta artiklar som tar upp konkreta material sätter in det i ett 

tävlingssammanhang. Det handlar ofta om att man ska satsa på rätt tal för att vinna. Kan det 

bero på att lärare vill motverka detta eftersom det i samhället finns många som tror mer på tur 

och inte har så mycket sannolikhetstänk i ett samhälle med mycket användande av spel och 

casino? Ingen av studierna lyfter dock några nackdelar med lekar och tävlingar kopplade till 

konkret material utan de visar endast att eleverna sporras av det. En riskfaktor skulle kunna vara 

att elever istället för att stimuleras av det konkreta materialet känner press och ångest över det 

de ska göra i undervisningen på grund av tävlingsmoment. Av egna erfarenheter vet vi att 

tävlingar ofta skapar en oro i klassrummet, eftersom det då gäller att prestera och det koras en 

vinnare och eleverna blir rädda för att göra bort sig eller komma sist och bli sedd som att man 

skulle vara sämre än de andra. I den svenska läroplanen går det inte utläsa något om att elever 

ska tävla. Ändå är det något som förekommit i flera av studierna. Som vi tidigare sagt så har vi 

inte sett över andra länders läroplaner och styrdokument. Därmed vet vi inte om 
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tävlingsmoment nämns där men det skulle kunna skilja sig från den svenska skolan och därmed 

vara en motivering till varför det används.  

7.3 Förslag på vidare forskning 

Lärares kunskaper i sannolikhet skiljer sig mycket åt och många har svårt för att välja ut 

material och känner sig obekväma för att undervisa om det (Ben-Zvi & Garfield, 2007, s. 376; 

Nilsson, 2013, s. 72). Studierna visar dock på goda resultat där konkret material har använts för 

genomtänkta syften och matematiska idéer. Detta ger indikationer på att om lärare får 

kunskapen att välja ut relevant material och till rätt syfte så gynnas elevernas lärande och även 

lärarens medvetenhet om användningen. 

Ett forskningsförslag skulle kunna vara att analysera användningen av konkret material i 

sannolikhetsundervisningen utifrån ett tävlingsinriktat perspektiv. Det hade varit intressant att 

undersöka huruvida elever påverkas av tävlingar och kanske extra intressant eftersom det redan 

finns mycket forskning om att konkret material är gynnsamt att använda i undervisningen men 

att tävlingar kanske sätter för mycket press på eleverna vilket påverkar negativt istället. Mer 

generellt kan man forska vidare om konkret material i sannolikhetsundervisningen och dess 

effekt på elever, framförallt elever med speciella behov och funktionsvariationer, vilket är något 

som vi inte har hittat mycket forskning om.  

Efter vår analys av studierna har vi sett mer forskning om konkret material med elever i 

mellanåldrarna (10-16 år) men inte lika mycket med de som är yngre och äldre, vilket därför 

skulle kunna vara intressant att forska mer om.  

Vidare kan det vara intressant att forska kring om användandet av konkret material inom 

sannolikhetsundervisning skulle variera beroende på vilket land man granskar. Att jämföra ett 

och samma land och hur dessa material motiveras skulle också vara intressant då det kan skilja 

från ort till ort och olika delar av ett land. Det skulle även kunna göras en översikt av om konkret 

material i sannolikhetsundervisningen har någon koppling till läroplanerna i olika länder.  
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använder dubbla 

tärningar 

 

En grupp använder ICT- 

flexitree 

 

(nämner även 6 kulor i 

en låda med hälften röda 

och hälften blå, men 

finns ingen 

undersökning eller så 

om detta). 

Syftet med artikeln är inte 

att lyfta fram något som 

något bra. Men skribenten 

skriver ändå att det är bra 

för att läraren ser vad 

eleverna kan. Att dessa 

aktiviteter skapar rum för 

diskussioner. Skriver också 

att tärningar och 

(mynt+”urns”) är vanligt i 

västvärlden, vilket skulle 

kunna tolkas som att 

eleverna är bekanta med 

detta och att det är därför 

bra att använda dessa.  

Författare 

Jorryt Van Bommel. 

Titel 

Giving young children 

a mathematical 

challenge.  

Tidskrift 

Innovation, 

Experimentation and 

Adventure in early 

childhood: s. 211-212.  

Publikations år 

2015. 

 

 

 

 

En studie gjord med 

6åringar för att 

påvisa att väldigt 

unga elever kan 

arbeta med 

utmanande 

problemlösning på 

ganska abstrakt nivå.  

 

 

Urval 

6 åringar. 

Datainsamling 

Observation under 

lektion. 

Land 

Sverige. 

- Teorin bekräftas, 

eleverna klarar att föra 

egen dokumentation 

och göra rimliga 

utfallsgissningar 

kanske tack vare 

konkret material.   

4st pärlor i en påse. 2st 

av varje färg. 2st pärlor 

dras och eleverna 

dokumenterar varje 

utfall och gissar nästa. 

Tillbakaläggning.  

- 



   
 

 

Författare 

Rudite Andersone. 

Titel 

Through Fairy-tales to 

Math in the Lessons. 

Tidskrift 

Acta Didactica 

Napocensia. 

Publikationsår 

2009. 

En studie gjord med 

86 lärare där de 

svarade på 

användbarheten av 

sagor i 

matematikundervisni

ngen. Dock är ingen 

fråga direkt knuten 

till sannolikhet. Men 

andra delar handlar 

om det.  

Urval 

86st aktiva lärare. 

Datainsamling 

Enkät. 

Land 

Lettland. 

- Lärare blev mer 

informerade om 

användning av sagor i 

matematikundervisnin

gen. 

Sagor och berättelser. 

Sannolikhetsläran kan 

läras ut genom att 

eleverna kan 

skriva/berätta egna 

sagor utifrån samma. 

“vad är sannolikheten 

för vad som kommer 

hända om de hade tagit 

den andra stigen?”. 

Sagor och berättelser har 

använts genom alla tider 

både som roande och 

informerande och lärande. 

Varför inte i matematiken 

då många kan se sig själva i 

historierna och lära sig 

genom dom. 

Författare 

Merilyn, Taylor; 

Ngarewa, Hawera. 

Titel  

What Can Student 

Work Show? From 

Playing a Game to 

Exploring Probability 

Theory.  

Tidskrift 

Hittar inte.  

År   

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa på hur läraren 

kan få eleverna att 

gå från ”subjective” 

till teoretiskt 

tänkande om 

sannolikhet. 

 

Redovisa hur man 

kan använda sig av 

olika 

representationer i 

klassrummet.  

Urval  

19 elever som är i åldern 

11-12år.  

Datainsamling 

Följer spelets gång 

(observation) och ställer 

frågor (konversation och 

inspelning). 

Land 

Nya Zeeland. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärarens kompetens 

för att ställa frågor och 

ta in det eleverna säger 

är viktigt. Sannolikhet 

är bra att göra explicit 

för att utmana eleverna 

och förbättras deras 

inlärning. 

Två tärningar i ett spel 

för att upptäcka att vissa 

utfall förekommer 

oftare. 

När eleverna får engagera 

sig lär de sig bättre. – de får 

syn på att vissa nummer 

förekommer oftare. Läraren 

kan se missuppfattningar 

under spelets gång. 

  



   
 

 

Författare 

Derek Hurrell.  

Titel 

Australian Curriculum 

Linked Lessons: The 

Language of Chance. 

Tidskrift  
Curriculum linked 

lesson: The language 

of chance 

Australian primary 

mathematics 

classroom. 

År  

2016. 

Hur olika aktiviteter 

kan hjälpa till att 

illustrera sådant som 

star i den australiska 

läroplanen för 

sannolikhet och 

statistik. 

Urval  

Det finns inget urval. 

Datainsamling 

Artikeln bygger inte på 

någon insamlad data. 

Land 

Australien. 

- Kommer fram till 

7olika nycklar för att 

förstå chans. Till 

exempel att vi kan 

ordna in olika saker 

för hur stor chans det 

är att det ska inträffa 

och att vi kan använda 

oss av numer för att 

säga hur sannolikt 

något är.  

4 olika aktiviteter som 

bygger på olika typer av 

kort; begreppskort och 

påstående kort.  

Ingen motivation till just 

det specifika material som 

används utan mer om 

aktiviteter och att det är 

motiverande och att det ger 

en möjlighet för eleverna 

att resonera.  

Författare 

Sandra Hansson 

McPherson.  

Titel 

Unders and Overs: 

Using a Dice Game to 

IllustrateBasic 

Probability Concepts.  

Tidskrift 

Teaching statistics: An 

international journal 

for teachers 

År 

2014. 

 

 

 

 

 

Hur detta tärningspel 

kan användas för att 

förstå 

sannolikhetkoncepte

t.  

Urval 

Har genomfört det i 

några olika högskole-

klasser med ca. 30 

elever.  

Datainsamling 

Nämns inte. Läs ovan.  

Land 

USA. 

- Spelet kan användas 

för att variera den 

vanliga lektionen och 

fånga elevernas 

intresse och 

motivation. 

Två tärningar. 

 

Använder också 

pokermarker till spelet.  

Förhindrar tristess. 

Eleverna får egna 

erfarenheter av vad 

sannolikhet är. Spelet är 

enkelt att förstå. Skapar 

intresse.  



   
 

 

Författare 

James E. Higgins. 

Titel 

Probability with 

marbles and a juice 

container. 

Tidskrift 

National council of 

teachers of 

mathematics. 

År  

1973. 

Nämns inte, men vill 

nog bara introducera 

en lek som han tror 

framförallt fifth- and 

sixth graders tycker 

om. 

Urval 

Artikeln bygger inte på 

någon insamling av data. 

Datainsamling 

Finns inget. Läs ovan. 

Land 

Inget nämns men 

författare kommer från 

USA. 

- Aktivitet är rolig, 

aktiviteten ökar 

förståelsen, en 

uppenbarelse om att 

allt inte är som det 

verkar uppstår, ett 

rationellt förhållande 

stärks. 

Färgade kulor i ett 

juicepaket. 

Som hans resultat. Djupare 

förståelse- saker är inte 

alltid som de verkar. 

Motiverande och kul.  

Författare 

Kjaerand Iversen, 

Per Nilsson. 

Titel 

Students’ Reasoning 

About One-Object 

Stochastic 

Phenomena in an ICT-

Environment. 

Tidskrift 

International Journal 

of Computers for 

Mathematical 

Learning volume. 

År  

2007. 

 

 

 

 

 

 

Hur elever upplever 

sammansatta, 

slumpmässiga 

händelser presenterat 

för dem i en 

kombinerad 

korsning.   

Urval 

Lower secondary school 

(14-16år) totalt 16 

elever. 

Datainsamling 

Två intervju-sessioner. 

Land 

Sverige, Norge. 

Inne på både 

konstruktivistisk och 

sociokulturella  

Att elever prioriterar 

geometriska och 

fysiska relationer.   

Olika typer av IKT-

miljöer.  

 

De använder flexitree - 

OOSP. 

 

Skriver att två tärningar 

ofta används och därför 

vill göra något annat, de 

använder till exempel en 

robot och att han kan gå 

åt olika vägar, hur stor 

är sannolikheten att han 

kommer till en viss 

punkt. 

Bra för att se hur elever 

tänker. Eleverna får 

möjligheten att själva 

upptäcka olika val. Bra 

utmaning för eleverna. Är 

inte som den vanliga 

matematiklektionen.  



   
 

 

Författare 

 Tatjana, 

HodnikČadež. 

Maja, Škrbec  
Titel  

Understanding the 

Concepts in 

Probability of Pre-

School and Early 

School Children. 

Tidskrift 

Eurasia Journal of 

Mathematics, Science 

& Technology 

Education 

År 

2011. 

Syftet var att ta reda 

på vid vilken ålder 

elever förstår och 

kan lära sig om 

sannolikhet, för att 

påvisa att 

sannolikhet kan 

komma mycket 

tidigare i skolan än 

det gör (informellt i 

åk 9, 14åringar).  

Urval 

Förskola och Åk 1-3 

(ålder 4-8) 

623 elever från 16 

skolor. 

Datainsamling 

Nämns inte. 

Land 

Slovenien. 

 

Motsäger Piagets 

teori att elever kan 

lära sig sannolikhet 

tidigare än åldern 9. 

Håller med andra 

teoretiker Fischbein, 

Falk, Davies, Yost. 

Över 50-75% av 

eleverna svarade rätt i 

eftertesterna. Jämfört 

med tester som bara 

använder olikfärgade 

kulor så är resultatet 

bättre då eleverna 

fokuserade mer på de 

olika föremålen.  

Olika många föremål 

(leksaker) i en låda. 

Jämfört med tester som 

bara använder olikfärgade 

kulor så är resultatet bättre 

då eleverna fokuserade mer 

på de olika föremålen. 

Författare 

Ramazan Gürbüz, 

Emrullah Erdem, 

Selçuk Fırat. 

Titel 

The Effect of Activity-

Based Teaching on 

Remedying the 

Probability-Related 

Misconceptions: A 

Cross-Age 

Comparison. 

Tidskrift 

Creative Education 

(CE) Journal Vol.5 

No.1.  

År 

2014. 

De vill motverka 

missförstånd inom 

sannolikhet genom 

arbete med konkret 

material. Flera olika 

exempel på 

aktiviteter som 

genomförs med ett 

förtest och eftertest. 

Urval 

Åk 6-8 (ålder 12-14) 72 

elever. 

Datainsamling 

Observation och tester. 

Land 

Turkiet. 

 

Sociokulturell teori. De märkte att eleverna 

fick en förståelse i 

eftertestet att vid 

slumpmässiga 

händelser är varje 

utfall oberoende, detta 

efter att ha arbetat med 

sådana aktiviteter med 

konkret material. 

Diskussionerna kom 

naturligt av att arbeta 

med konkret material. 

Spinners, tärningar. De väljer att använda olika 

typer av material för att 

påvisa olika 

sannolikhetsövningar. Både 

sådana som är beroende av 

varandra med även 

oberoende. En vanlig 

missuppfattning är att det är 

större chans att en snurra 

hamnar på det svarta fältet 

istället för det röda efter att 

ha hamnat på det röda 

många gånger i rad. 



   
 

 

Författare 

Carmen Batanero, 

Egan J. Chernoff, 

Joachim Engel, 

Hollylynne S. Lee, 

Ernesto Sánchez. 

Titel 

Research on Teaching 

and Learning 

Probability.  

Tidskrift 

Bok Förlag- Springer. 

År 

2016. 

En studie är gjord 

för att påvisa vart 

det behövs mer 

forskning inom 

sannolikhet i skolan. 

Olika syner av 

sannolikhet, 

förklaringar av 

begrepp och olika 

koncept.  

Urval 

Nämns inte. 

Datainsamling 

Nämns inte. 

Land 

Utgiven i Tyskland.  

Konstruktivistisk 

teori´. 

 Inte testat. Tärningar, 

myntkastning, spinners, 

marbles in a bag, vi 

behöver använda 

datasimuleringar för att 

visualisera samma 

grejer. 

Bra att använda 

datorsimuleringar för att det 

blir mer tid att förstå och 

läsa av data.  

Bra för att påvisa historiska 

spel då många spel genom 

tiderna gått ut på 

sannolikhetsläran.  

Författare 

Kjaerand Iversen, 

Per Nilsson. 

Titel  

Lower secondary 

school students’ 

reasoning about 

compound probability 

in spinner tasks. 

Tidskrift 

The Journal of 

Mathematical 

Behavior. 

År 

2019.  

Att berika sina 

kunskaper om hur 

eleverna får 

förståelse för CSE 

genom att inte 

uteslutande fokusera 

på prövning med 

markbundna 

resonemang. 

 

Kolla på hur elever 

resonerar kring CSE 

I form av två 

kombinerande 

spinners.  

Urval 

18 elever i 14–15 års 

ålder. 

Datainsamling 

Intervju. 

Land 

Norge. 

Konstruktivistisk 

teori och 

sociokulturell teori.  

Visar att eleverna har 

svårt att använda sig 

av kombinatoriska 

resonemang på 

uppgifterna, men att 

eleverna visar intuitivt 

resonemang som 

återspeglar aspekter av 

produktlagen om 

sannolikhet.  

 

Att använda sig av två 

stycken material ger 

eleverna en bra 

utgångspunkt till att 

resonera om 

sannolikhet när det 

kommer till relationen 

mellan helhet och 

delar.  

Kombination av två 

spinners.  

Skriver att man lika gärna 

kunde använda tärningar 

eller mynt.  

 

Spelar ingen roll vilket 

material som används men 

lyfter fram att det är bra att 

använda två stycken av 

något eftersom eleverna 

resonemang och tankar 

förstärks då det kan ses som 

en helhet eller en del. 

 

Detta uppmuntrar elever att 

söka efter en relation 

mellan delar och en helhet. 

 


