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The objective of this study is to investigate a new pedagogical material called 4DFrame, how it is 
experienced by informants and how suitable it is in education - in particular mathematics. Socio-
cultural perspective has a central role in this study when students are given opportunities for 
linguistic and social interaction during the experiment with the new pedagogical material. The 
methodology for this study has been visits, interviews, and observations.  

The study reveals that there are different views on the didactic potential for mathematics of the 
new teaching material, though no conclusions can be drawn regarding whether this material is 
more or less suitable in teaching since no research have been found that compares this with other 
pedagogical materials. 

Both national and international studies show the need to find alternative and better ways to make 
mathematic education meaningful. One way to change and improve mathematics teaching may be 
to demonstrate the possibilities of working with new educational materials.  

The study highlights potential usages informants disclosed to me. When asked to compare with 
other educational materials the informants listed in positive terms the materials creative 
imagination stimulating properties and durability. The informants also indicated that students' 
mathematical creativity was developed by the playful way of making designs based on drawings, 
and look for patterns in their designs and also having a playful way to calculate angles, calculate 
and estimate material consumption.  

During class evaluation gatherings students also sent their observations and reflections to 
classmates which contributed to new ideas. The group work integrated various substances which 
helped the students and included mathematics, Swedish language, technology, visual and IT 
technologies in their lessons. Preschools received material with joy, curiosity, and 
excitement. The children began to play and role play when they were presented with the new 
teaching material.  
The disadvantages of the informants said were that the material was expensive to buy, the boxes 
the material was stored in were too small and that there were no Swedish instructions. Some 
respondents also felt that it was difficult to keep track of all the small parts. The majority of 
respondents, even those who also were critical, however, stated that the new teaching material is 
suitable to teach geometry.   
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1. Inledning 

Idén till denna studie väcktes hos mig vårterminen 2010, när jag blev inbjuden till en 

informationskväll angående ett nytt pedagogiskt material, på en högskola i Stockholmsområdet. 

Själv introducerades jag redan hösten 2009 till detta material som heter 4DFrame, då Tekniska 

museet inbjudit oss blivande lärare till en workshop. För att återgå till högskolans 

informationskväll angående det nya laborativa materialet, så upplevde jag olika grad av 

entusiasm hos medverkande högskolelärare. Denna olikartade entusiasm under presentationen av 

det nya pedagogiska materialet, väckte min nyfikenhet att göra denna studie, dels för att utröna 

hur det pedagogiska materialet praktiskt kan användas i undervisningen, och dels för hur det kan 

användas i matematikdidaktiskt syfte.  

 

Ett annat motiv till studien är, att det finns olika teorier kring barns utveckling och lärande, samt  

olika pedagogiska material som kan stimulera elevers lärande på ett lekfullt och kreativt sätt. I 

förskolans - och skolans läroplaner, samt kursplaner finns riktlinjer hur detta skall och bör gå till.  

 

Exempelvis står det i förskolans läroplan att: 

         ”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande.” (Lpfö 98: 4). 

           

Vidare står i skolans läroplan att: 

         ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.” (Lpo 94: 5). 

         ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen.” (Lpo 94: 9).         

 

I skolverkets kursplaner och betygskriterier står det att: 

         ”Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språk sker kommunikation med andra.”  

(Skolverket 2000: 96). 

 

Att skolverket framställer tydliga mål och riktlinjer för mig som yrkesutövande pedagog är 

viktigt för att jag på så sätt ska kunna uppfylla de krav som är förenat med min yrkesroll. Att 

prova och utvärdera alternativa och kreativa arbetsmetoder är ett sätt för att uppfylla dessa mål, 

enligt min uppfattning. I nästa underrubrik följer en kort historik över det material jag i studien 

ska undersöka. 
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1:1 Kort historik 

År 2009 introducerade Tekniska museet ett nytt pedagogiskt material som heter 4DFrame i 

anslutning till filmen ”Bära eller brista”, som visas i en specialkonstruerad biograf på museet 

(Cino 4 biografen). Det nya pedagogiska materialet som ursprungligen kommer från Sydkorea, 

var tänkt att användas som ett konstruktionsmaterial i anslutning till filmen. Tanken var att 

besökarna efter filmvisningen skulle ges möjlighet att konstruera egna kreativa 

byggkonstruktioner, med hjälp av det nya pedagogiska materialet. 

 

Kortfattat kan man beskriva att det nya pedagogiska materialet består av rör gjorda av tålig plast. 

Då rören är ihåliga medför det att vikten blir låg, vilket möjliggör stora konstruktioner. Materialet 

består även av olika slags böjliga mellankopplingar, vilket möjliggör flerdimensionellt byggande 

i olika vinklar. De olika plaströren består även av färgglada nyanser, och finns i olika 

storleksvarianter. Det nya pedagogiska materialet levereras i färdigsorterade plastlådor i olika 

storleksformat, beroende på val av förpackningsstorlek (se bild nedan). 

                                              

I Sydkorea där materialet skapades för ca 10 år sedan är användandet av materialet utbrett, och 

det finns även ett flertal Science Centers dit elever och lärare kan vända sig, för att arbeta 

praktiskt med materialet. Materialet används också av lärare i ”vanliga” skolor i Sydkorea. I 

Sydkorea anordnas också varje år stora tävlingar, där elever tävlar i att skapa olika uppfinningar, 

med hjälp av det nya pedagogiska materialet. Under förra årets tävlingar deltog uppemot 800 

elever. 

Ett annat arrangemang är så kallade årliga ”summer camps” där barn och föräldrar under ett antal 

dagar gemensamt bygger och konstruerar med materialet.  

I Sverige finns det nya laborativa materialet ännu bara på Tekniska museets verkstad, men 

intresse finns även hos andra orter i Sverige att införskaffa det.  
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Vid förfrågan över namnvalet under en informationskväll angående namnet 4DFrame, så uppgav 

skaparen av det nya pedagogiska materialet att namnet från början var en association till en 

”osynlig” fjärde dimension, en slags ”vision” (xxx högskola 23/2-2010). 

 

2. Bakgrund 

Ett motiv till studien är som tidigare nämnts att det fanns olika grad av entusiasm hos 

informanterna, samt att det finns olika teorier kring barns utveckling och lärande. 

Att ge barn rika möjligheter till stimulans och utveckling utifrån deras egna förutsättningar, är en 

viktig angelägenhet för mig som yrkesutövande pedagog. Det är också viktigt att ha tydliga mål 

och riktlinjer, vilket sker genom bl.a. förskolans- och skolans läroplan, samt genom kursplaner.  

 

Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att i förskolans nya läroplan föreslå förtydliganden 

och kompletteringar av målen för matematik och språk, i syfte att förstärka det pedagogiska 

arbetet. I regeringsförslaget ingår också att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik. 

Även målen för lek har reviderats i den nya läroplanen, då leken har en stor betydelse för barns 

utveckling och lärande. Detta förslag till läroplansförändringar har Skolverket tagit fram i nära 

samarbete med ämnesdidaktisk expertis, och bygger på aktuell forskning, samt beprövad 

erfarenhet om hur barn lär och utvecklas. Utgångspunkten för förslagen bygger på en helhetssyn 

och att barn lär sig hela tiden med alla sina sinnen, samt i samspel med sin omgivning 

(Skolverket 2009: 3).  

 

En av de tidiga pedagogerna som ville utveckla barnens kreativitet, fantasi och möjligheter till 

lärande genom bland annat lek, var den tyske pedagogen Friedrich Wilhelm August Fröbel 

(1782-1852). Han menade att barn genom lek kunde lära sig att förstå omvärlden. År 1837 

öppnade Fröbel en föregångare till ”barnträdgården” i Tyskland, där han utvecklade de så kallade 

”lekgåvorna” (Johansson 1995: 9). 

Att ge barn rika möjligheter till stimulans och utveckling var något som Friedrich Fröbel tidigt 

tog fasta på då han utvecklade de så kallade lekgåvorna. Hur man kan använda pedagogiska 

material för att på så sätt stimulera barns nyfikenhet och kunskapsutveckling är en utgångspunkt 

jag valt, då jag formulerat min syftesbeskrivning. Genom att intervjua ett urval av informanter 

söker jag svar på mina frågeställningar.  
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3. Syftesbeskrivning  

Syftet med studien är att undersöka hur informanterna arbetat praktiskt med det nya pedagogiska 

materialet i förskole- och skolmiljö, samt vilka lärande- och kunskapsutvecklande möjligheter ett 

pedagogiskt material kan föra med sig. Ett annat syfte är att undersöka hur informanterna upplevt 

det nya pedagogiska materialets matematikdidaktiska potential. 

 

3:1 Frågeställningar  

• Hur upplever informanterna att materialet fungerar jämfört med andra liknande material 

exempelvis sugrör, ”ärtor och tandpetare”, lego, etc?  

• På vilket sätt kan det nya pedagogiska materialet väcka barnens matematiska kreativitet, 

samt stimulera till lärande?  

• På vilket sätt kan det nya pedagogiska materialet användas för att arbeta utifrån ett 

ämnesintegrerat arbetssätt i förskolan och skolan? 

• Vilka för/nackdelar ser informanterna i materialet? 

  

4. Teoretisk ram/anknytning  

I boken Vetenskap, kunskap och praxis beskriver Magdalene Thomassen begreppet 

socialkonstruktivism, vilket har som utgångspunkt att kunskap skapas i språklig och social 

interaktion mellan människor (Thomassen 2007: 205). 

 

Vilka lärande- och kunskapsutvecklande möjligheter ett pedagogiskt material kan föra med sig är 

en fråga jag valt att utvärdera utifrån ett sociokulturellt perspektiv, då jag menar att laborerande 

med pedagogiska material kan stimulera barn till att använda och utveckla språk i interaktion 

med varandra. 

Jag kommer i denna teoretiska del att redogöra ett antal begrepp, som ligger till grund för min 

studie. På nästkommande sida följer en schematisk sammanställning för att ge en bild av studiens 

teorianknytning, samt begrepp knutna till delar av litteraturen.  
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Centrala begrepp är: 

Lek, lärande/kunskap/sociokulturellt perspektiv, problemlösning/kreativitet. laborativt arbetssätt.  

Jag har i denna studie valt att beskriva dessa begrepp under olika underrubriker, detta för att 

underlätta läsandet.  

 

4:1 Lek 

Lek har i alla tider varit viktigt i mänsklighetens historia, jag har därför i denna studie valt en  

pedagog, som betytt mycket för utvecklandet av barns lek i svensk förskola. 

 

I boken Fröbels lekteori och lekgåvor beskriver Brita-Lena Öman hur Friedrich Fröbel ses som 

den ”svenska förskolans fader”, eftersom man överallt i världen än i dag, ser spår av hans idéer 

och tankar i de material och metoder han skapade. Genom de så kallade lekgåvorna utvecklade 

Fröbel en pedagogik som innebar att barn genom ett systematiskt lekande, skulle tillägna sig 

kunskaper i exempelvis matematik, geometri etc.  

Med hjälp av lekgåvor menade Fröbel också att barnen kunde utveckla sitt lärande på ett lekfullt 

och kreativt sätt. Lekgåvorna som är tjugo till antalet, delades in i fyra grupper bestående av ”Lek 

med kroppar, lek med ytor, lek med linjer, samt lek med punkter” (1991: 37). 

En av lekgåvorna som beskrivs i boken, är den nittonde lekgåvan, som innebär lekande och 

konstruerande med ”ärtor eller vax och tändstickor” (Öman 1991: 143).   

 

Teorianknytning 

Sociokulturellt perspektiv 

                  Vygotskij: 
”Den proximala utvecklingszonen” 

   Fröbel: 
”lekgåvor” 

Gardner 
”Multipla 
intelligenser” 

Gibbons: 
”Stöttning” 
(Scaffolding) 

          Dewey: 
”Learning by doing” 
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En av frågeställningarna i denna studie berör just hur informanterna upplever det nya 

pedagogiska materialet, i jämförelse med ”ärtor och tandpetare”. Denna fråga kommer senare att 

beröras i resultatdelen då informanterna delger sina erfarenheter från konstruerandet med ärtor 

och tandpetare. 

 

En annan författare som knyter an till att Friedrich Fröbel var förskolans anfader, är Elisabeth 

Dovenborg. I boken Små barns matematik beskriver Dovenborg hur små barn genom att leka 

med lekgåvorna, kan få erfarenheter av likheter och skillnader kopplade till bland annat form, 

längd, avstånd, vikt och volym (2006: 1-2). Dovenborg skriver också att lärandet ska ha sin 

utgångspunkt i barnets perspektiv. Hon menar att det är lärarens matematiska och didaktiska 

kunnande, som har avgörande betydelse för hur skapandet av en miljö för barns 

matematiklärande tas tillvara. Detta kan exempelvis ske, genom att hjälpa barnen att se den 

matematik som finns i vardagen (Dovenborg 2006: 7-9). 

 

Ett exempel hur detta kan gå till beskrivs i boken Lust- och undervisningsbaserat lärande - ett 

teoribygge, där Birgitta Kullberg beskriver lekbaserat lärande. Kullberg menar att vi vuxna ska 

leka med barnen och finnas med i processen, för att på så sätt leda barnets tänkande vidare. Barn 

imiterar och leker kring de fenomen och händelser de upplever, via dessa upplevelser bygger 

sedan barnet själv upp teorier. Kullberg menar att vi vuxna behöver hjälpa barn att bli medvetna 

om dessa teorier (Kullberg 2004: 59-60). 

 

Att utvecklas och lära sig något nytt genom lek, beskriver Leif Strandberg i boken Vygotskij i 

praktiken. 

Strandberg skriver att den ryske pedagogen Lev Vygotskij uppmärksammade en metod i 

utvecklingszonerna, nämligen lekens metod. Denna metod innebar enligt Vygotskij, att i leken 

finns själva prototypen för tillfällen, där lägre processer transformeras till högre utvecklingszoner. 

Enligt Strandbergs beskrivning innebär detta kortfattat, att leken hjälper barnen att hantera de 

önskningar som inte omedelbart kan realiseras, barnet skapar en låtsasvärld. Leken är en 

psykologisk process för barnen som ger möjligheter till en imaginär värld, och som styrs av 

lekregler. I den imaginära världen lär sig barnen att vägleda sig själva, samtidigt som föremålens 

kraft kan ge barnen nya erfarenheter. Dessa färdigheter är inte medfödda, utan barnen lär sig 
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genom aktivitet. Barn som har uppmärksamhetsproblem s.k. bokstavsbarn, har enligt Strandberg 

svårigheter med detta (Strandberg 2006: 159- 161). 

 

4:2 Lärande /kunskap/ sociokulturellt perspektiv 

Att språket har betydelse i barns lärande och kunskapsutveckling kan man läsa om i Skolverkets 

kursplan och betygskriterier, där det står att: 

”Genom språket sker kommunikation och samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket 

och genom språket görs den synlig och hanterbar.” (Skolverket 2000: 96). 

 

Att språket har en viktig del i ett sociokulturellt perspektiv beskriver Roger Säljö i boken 

Lärande i praktiken. Säljö skriver att: 

 

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling är således behärskningen av språkliga eller 

intellektuella redskap ett centralt inslag. Genom att skaffa oss tillgång till olika kontextualiseringar av 

företeelser och händelser, blir vi i stånd att se hur de uppfattas och förstås i olika verksamheter och hur man 

kan agera (Säljö 2000: 97). 

 

I Boken om pedagogerna skriver Säljö om Vygotskijs begrepp mediering, vilket kortfattat 

innebär att människan kan använda sina tidigare erfarenheter för att minnas saker genom att 

koppla ihop dem med tidigare erfarenheter, exempelvis sifferkombinationer. Detta begrepp är 

också nära knutet till föreställningen om att människor till skillnad från andra varelser i alla tider 

varit ett redskapsskapande och redskapsanvändande släkte. Säljö skriver att: ”Genom den 

sociokulturella utvecklingen har människor skapat mängder av hjälpmedel som vi använder i våra 

dagliga verksamheter” (Säljö 2005: 118). Enligt Säljö skilde Vygotskij på två slags redskap, 

fysiska och psykologiska. De fysiska redskapen är de så kallade artefakterna, exempelvis pennor, 

papper, datorer etc. medan de psykologiska redskapen är sådant vi använder för att tänka och 

kommunicera med, exempelvis alfabetet, siffersystem etc.  

Säljö skriver också att Vygotskij upplevde språket som det i särklass viktigaste redskapet, för att 

sociokulturella erfarenheter skulle förmedlas mellan individ och samhälle. Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv uppfattade också lärare och andra vuxnas handlingar som mycket 

betydelsefulla för barns utveckling, då barn genom interaktion med andra, lär sig de normer och 

värderingar som fungerar i samhället (Säljö 2005: 118-123). 
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En annan författare som grundar sin bok på Vygotskijs tankar kring en sociokulturell 

inlärningteori, är Pauline Gibbons. Hon menar att grunden för barns utveckling är inrymd i det 

Vygotskij kallar för, ”zonen för närmaste utveckling” (Gibbons 2009: 26).  

I Boken om pedagogerna beskriver Roger Säljö, Vygotskijs tankar kring ”zonen för närmaste 

utveckling” på detta sätt:    

   

           För Vygotskij är människor således alltid på väg mot att erövra nya sätt att tänka och nya sätt att förstå 

världen. Den kunskap och de erfarenheter vi har använder vi i nya situationer, och de ger oss vissa färdigheter. 

Men de är också resurser vi har för att försöka tillägna oss ny kunskap i interaktion med andra. Denna idé om 

dynamiken i människors tänkande och färdigheter, liksom beroendet av social interaktion och stöd från andra, 

är utgångspunkten för ett av Vygotskijs mest kända begrepp: den närmaste utvecklingszonen (zone of 

proximal development)/…/definierar Vygotskij som avståndet mellan det barnet klarar på egen hand och utan 

stöd av andra, och det barnet förmår klara av med stöd av andra människor (Säljö 2005: 122). 

 

Att stödja barnet i deras utveckling är också något Pauline Gibbons diskuterar i boken Stärk 

språket stärk lärandet, men kallar då det som begreppet ”stöttning” eller ”scaffolding”. Stöttning 

innebär att det inte är vilken hjälp som helst, utan en framtidsorienterad hjälp, som kortfattat 

innebär att läraren genom att stötta eleven ”leder eleverna mot nya färdigheter, nya begrepp eller 

nya nivåer av förståelse. Stöttning är en tillfällig hjälp som läraren ger eleverna för att de så 

småningom ska kunna utföra samma uppgift utan hjälp (Gibbons 2009: 29). 

 

I boken Det pedagogiska kulturarvet, skriver Sven Hartman att John Dewey (1859-1952) var en 

av USA:s mest inflytelserika tänkare någonsin. Dewey räknas till den filosofiska riktning som 

kallas den amerikanska pragmatismen, vilket i korthet innebär att på rationella grunder försöka 

analysera praktiska och samhälleliga konsekvenser av olika idéer. Deweys tankar kring 

utvecklingsbegreppet var centralt, han menade att det personliga växandet skulle stå i centrum för 

undervisningen så att ett fritt utbyte mellan elev, lärare och lärostoff kunde ske. Dewey 

argumenterade också för ämnesintegrering i skolan, då han menade att elevernas världsbild inte 

var ämnesindelad, och då kan skolan heller inte var det.  

”Learning by doing” är det mest uppmärksammade draget i den progressiva kunskapstraditionen. 

Begreppet ”Learning by doing”, kan kortfattat beskrivas hur man på bästa sätt når fram till 

värdefull kunskap, och hur denna kunskap sedan bäst organiseras för inlärning. Rent praktiskt 

innebär detta förhållningssätt att barn ges möjligheter till att arbeta praktiskt så ofta som 
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möjlighet ges, för att på så sätt upprätthålla uppmärksamhet och intresse vid liv (Hartman 2005: 

223-232). 

 

I boken Den bildade människan, skriver Howard Gardner att det inte finns någon ”kungsväg” till 

förståelse, men att det finns fyra metoder som kan förbättra förståelsen. 

Den första är Inlärning via inspirerande institutioner, vilket i korthet innebär att en ”nybörjare” 

tillbringar mycket tid med en ”mästare”. Denna mästare ger i sin tur nybörjaren olika slags 

problem att lösa utefter en lämplig nivå, som sedan utvecklas efter hand. Genom samtal och rätt 

vägledning utvecklar nybörjaren en förförståelse för nästa nivå (Gardner 1999: 117-118). 

 

Den andra förståelsemodellen Gardner beskriver kallas Direkta konfrontationer med felaktiga 

begrepp, vilket innebär att man konfronterar elevernas brister i deras aktuella begrepp. Detta kan 

exempelvis ske genom att eleven ska försöka komma fram till hur en stel algoritm har skapats. 

Genom att eleven praktiskt får försöka räkna ut t.ex. hastigheten på olika fordon, så kan de 

upptäcka irrelevanta variabler som t.ex. fordonets, färg, storlek, för att på så sätt upptäcka det 

relevanta, nämligen fordonets genomsnittshastighet (Gardner 1999: 118-119).  

 

Gardners tredje metod kallas En ram som underlättar förståelsen, vilket är en metod som har 

nyckeltanken att förståelse byggs upp på ett liknande sätt som ett framträdande. Liknelsen vid ett 

framträdande innebär att eleven ges rikliga tillfällen att öva en mångfald av möjligheter, för att på 

så sätt öva sig att förstå och själv skapa förståelse (Gardner 1999: 119-123). 

 

Gardners fjärde och sista metod kallas Många infallsvinklar till förståelse, och innebär kortfattat 

att man ska utnyttja att människor besitter olika medvetanden och mentala representationer. Detta 

binder enligt Gardner den fjärde dimensionen till teorin om multipla intelligenser, som också är 

en teori, som Howard Gardner själv utvecklat (Gardner 1999: 123). 

 

Jag har i denna teoretiska del använt mig av ett sociokulturellt perspektiv då språk och social 

interaktion har en central funktion i min fortsatta teorigenomgång. Hur man kan använda olika 

pedagogiska redskap för att stimulera till kunskap och lärande, beskrivs i de två nästkommande 

underrubrikerna.  
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4:3 Problemlösning/kreativitet 

Att kunna förklara och använda språket i samspel med kamrater och vuxna har stor betydelse då 

man ska beskriva, förklara och resonera kring olika ställningstaganden. Ett sätt att stimulera detta 

kan vara att ge barn tillfälle till matematiska problemlösningar, enligt min uppfattning.  

I skolans kursplaner och betygskriterier är problemlösning ett centralt begrepp i matematikämnet, 

då matematik är en av våra äldsta vetenskaper. Matematik innehåller alltid någon form av 

abstraktion. Många problem kan lösas i anknytning till konkreta situationer, medan andra måste 

lyftas ut från sitt sammanhang, och lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder 

(Skolverket 2000: 27). 

Att ge elever möjligheter till problemlösning och att arbeta ämnesintegrerat är ett sätt att utveckla 

elevers matematiska kunskaper. Det står i skolverkets kursplaner och betygskriterier att: 

 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och 

kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer./…/Matematik har nära samband med 

andra skolämnen. Elever hämtar erfarenheter från omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt 

matematiska kunnande (Skolverket 2000: 28). 

 

I boken Bra matematik för alla beskriver Gudrun Malmer att momentet problemlösning har hög 

prioritet enligt läroplanen. Många elever ser inte vikten av att ha goda matematikkunskaper. 

Malmer menar därför att det är viktigt att både lärare och elever inser värdet av problemlösning 

ur andra synpunkter för att till exempel:  

• uppöva förmågan att läsa och tolka text, 

• stimulera och utveckla det logiskt- analytiska tänkandet, 

• få utlopp för fantasi och kreativitet, 

• få tillfälle att under samtal argumentera och diskutera, 

• lära sig att välja och tillämpa olika lösningsstrategier, 

• sovra bland fakta i text, tabeller, diagram etc, 

• lära sig att kritiskt granska både fakta och resultat, 

• lära sig behärska lämpliga hjälpmedel (däribland miniräknare), 

• upptäcka matematikens användning inom andra skolämnen, 

• uppnå en beredskap att möta och hantera vardagens ”matte-situationer” (Malmer 2002: 192). 
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Att utgå från kursplaner och utveckla elevers matematikkunnande är även något som diskuteras i 

boken Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik, där Bergius & 

Emanuelsson diskuterar matematik utifrån nyckelbegreppen mångfald och variation. Författarna 

sätter också problemlösning, kreativitet och skapande i fokus. Att eleverna får använda sin fantasi 

och kreativitet, samt mötas av intresserade och engagerade lärare, menar författarna har stor 

betydelse för elevernas nyfikenhet och kreativitet. En viktig ingrediens för framgång är enligt 

författarna humor, samt att elever och lärare har roligt tillsammans. Lärarnas engagemang, 

uppmuntran och respekt för elevernas nyfikenhet och kreativitet, gör också att eleverna vågar ta 

risker och ge sig ut i det okända, enligt författarna (Bergius & Emanuelsson 2008: 4-11). 

Ett sätt att utveckla elevers nyfikenhet och kreativitet på ett lustfyllt sätt, kan enligt min 

uppfattning vara att arbeta laborativt. 

 

4:4 Laborativt arbetssätt 

Gudrun Malmer diskuterar förutom problemlösning även laborativt arbetssätt i sin bok Bra 

matematik för alla. Malmer skriver att hon blivit övertygad om värdet av ett laborativt arbetssätt. 

Detta arbetssätt innebär kortfattat att elever får arbeta praktiskt med hand och öga samtidigt om 

de återger vad de gör. Malmer menar att detta arbetssätt kan öka elevernas förutsättningar för att 

utveckla sin begreppsbildning (Malmer 2002: 92).  

Malmer beskriver också i boken ett urval av olika laborativa material. Då sortimentet är ganska 

stort så har hon gjort en kort sammanfattning: 

1.Material för sortering, klassificering, jämförelse etc: Logiska block, flanobilder, 

träklossar eller mattekuber, träkulor (med hål) och piprensare, diverse plockmaterial. 

2. Strukturell material för arbete med tal- och taluppfattning: Räkneväska 

(Malmers), Unifix-materiel, Multibasmateriel, Stern-material, Centimomateriel. 

3. Relationsmaterial för att belysa de matematiska processerna och för att visualisera 

relationer vid lösning av en viss typ av matematiska problem. Hit räknas Cuisenaires färgstavar, som har fått ett 

mycket omfattande användningsområde. Förutom det som redan nämnts kan de användas för att arbeta med tal i 

bråkform och procentform och för algebraiska processer. 

4. Utrustning för övningar med olika enheter såsom längd, massa, volym, area, tid, temperatur och pengar. 

5. Färdighetstränande material (delvis självkontrollerande) som t ex Aktiv-spel, Aktiv-system, Palin-material, 

elektroniska komponenter (t ex miniräknare, dataspel, den lille professorn etc). 

6. Övrigt: Tärningar för diverse olika färdighetsövningar, kortlekar, geobräde för 

geometriska övningar, spel av olika slag (t ex Domino-spel, Trick-Track, memory-spel) (Malmer 2002: 94). 
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Malmer skriver också att matematikundervisningen skall utveckla tal- och rumsuppfattning och 

att vi har gott om geometriska objekt kring oss. Malmer menar också att vi behöver hjälpa barnen 

att sortera sina iakttagelser, samt ge dem nödvändiga språkliga uttryck för sådant de ser och gör. 

Vidare menar Malmer att barn behöver stimulera och utveckla sin spatiala förmåga genom olika 

slags övningar. Malmer skriver också att många barn, speciellt hyperaktiva, har ett stort behov att 

få röra på sig, och att de ofta sitter och plockar med pennor, suddgummi etc. vilket ofta stör 

klasskamraterna. I boken återger Malmer också kortfattat forskningsresultat från det holländska 

paret van Hiele, gällande barns tänkande kring geometri (Malmer 2002: 183-184). 

Dessa forskningsresultat som Malmer återger angående paret van Hiele återkommer jag till i 

nästkommande rubrik nedan. 

 

5. Tidigare forskning  

Eftersom jag i min undersökning inte funnit någon forskning kring det nya pedagogiska 

materialet så har jag valt ut annan forskning som jag finner relevant för studien. 

 

I boken Geometri och statistik, skriver Rolf Hedrén en artikel om det holländska paret Diana och 

Pierre van Hieles forskning kring elevers tänkande i geometri. Paret van Hiele har kunnat urskilja 

fem nivåer, som eleverna genomgår i tur och ordning. Forskning visar också att eleverna måste 

passera dessa nivåer i tur och ordning. Det är därför viktigt att läraren anpassar undervisningen 

till den nivå eleven befinner sig på. 

 

Ett kortfattat sammandrag utifrån ”van Hiele-nivåerna”: 

1. Igenkänning (visualisering) - eleven känner igen en figur i helhet. 

2. Analys – eleven kan analysera egenskaper hos en figur genom att vika papper, mäta, rita 

på rutat papper eller använda geobräde. 

3. Abstraktion – eleven kan logiskt ordna figurer och förstår de inbördes sambanden mellan 

figurer och inser vikten av korrekta definitioner. Förstår inte deduktionens roll i 

geometrin. 

4. Deduktion – Eleven förstår betydelsen av deduktion och vilken roll satser, axiom och 

bevis har för geometrin. Eleven förstår inte nödvändigheten av axiom. 
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5. Stringens – Eleven förstår vikten av precision, när de arbetar med geometrins grunder. 

Eleven kan också utveckla en teori utan att använda konkreta föremål. Eleven kan också 

analysera och jämföra euklidisk och icke – euklidisk geometri (Hedrén 1992: 27-28). 

 

Jag menar att denna forskning visar att det är viktigt att lärare har kunskap om hur barn lär sig 

geometri så att de kan anpassa undervisningen till den nivå eleven befinner sig på. 

Det är även viktigt att finna nya spännande arbetsmetoder för att utveckla 

matematikundervisningen, vilket författarna Elisabeth Rystedt och Lena Trygg diskuterar i sin 

bok Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? 

Författarinnorna skriver att ”resultat från såväl nationella som internationella studier visar, att 

skolan måste finna bättre former för att göra matematik- undervisningen meningsfull så att fler 

elever både får ett ökat intresse och ett fördjupat kunnande i matematik” (Rydstedt & Trygg 

2010: 5). 

 

Elisabeth Rystedt och Lena Trygg redovisar också både gammal och ny forskning kring 

matematikdidaktik, och nämner bland annat Friedrich Fröbels ”lekgåvor”, som ett laborativt 

material riktat till små barn under 1800-talet och framåt. 

När det gäller nyare forskning hänvisar Rystedt och Trygg till Dierre Goldbys forskningsöversikt 

med titeln Manipulatives in middle grades mathematics (Goldsby 2009). Goldby sammanfattar 

(här återgivet efter Rydstedt & Trygg 2010) forskning kring laborativa material för yngre och lite 

äldre elever på följande sätt: 

 

– elever som använder laborativa material kan prestera bättre, enligt de i studierna ingående kriterierna, 

jämfört med dem som inte gör det 

– hur lärare utnyttjar ett material och vilka resultat eleverna når beror på lärarens erfarenhet och kunnande 

– relationen mellan materialet och det matematiska begreppet är inte alltid uppenbart för eleven. 

– hur lång tid det laborativa materialet är en del i undervisningen påverkar resultatet och för de äldre eleverna 

påverkas resultatet om de själva får ta ansvar för när och hur material används 

– hur elever förstår ett material beror på den undervisning de får och olämpliga samband mellan material och 

begrepp kan leda till och förstärka missuppfattningar 

– material kan inte på egen hand förväntas förbättra undervisningen (Rydstedt & Trygg 2010: 22-23). 
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Jag har även valt att återge en rapport i min studie för att belysa svenska elevers 

matematikresultat jämfört med andra länder. I ”Svenska elevers matematikkunskaper TIMSS 

2007” rapport, jämförs svenska elevers resultatmönster med resultatmönster hos elever i några av 

de asiatiska länderna (Taiwan och Hong Kong), som nått mycket goda resultat på TIMSS 

kunskapsprov. I rapporten redogörs de matematiska områdena aritmetik och taluppfattning (tal i 

bråkform och proportionalitet), algebra (variabelbegreppet) och geometri (areabegreppet). 

Resultaten som redovisas i TIMSS går i linje med vad internationell forskning tidigare visat.  

Några slutsatser från rapporten är: 

 

• Svenska elever har en mer procedurell än konceptuell kunskap i matematik vilket gör att eleverna kan 

lösa de uppgifter de är vana vid, men har svårigheter att använda sina kunskaper i nya situationer. 

• I asiatiska länder får eleverna en mer konceptuellt inriktad undervisning vilket gör att kunskaperna 

inom t ex området proportionalitet och geometri visar ett mer sammanhängande mönster där de svenska 

elevernas resultat mer visar ”öar” av korrekta lösningar. 

• På uppgifter som prövar mer procedurella kunskaper har svenska elever samma prestationsnivåer som 

elever i de högpresterande asiatiska länderna (Skolverket 2010: 3). 

 

I en procedurellt inriktad undervisning fokuseras beräkningar utan begreppslig förankring och inte på att 

belysa hur olika moment i matematiken förståelsemässigt bygger på varandra. I en konceptuellt inriktad 

undervisning däremot har begreppsförståelse en central roll, vilket stödjer uppbyggnaden av den hierarkiska 

kunskapsstrukturen./…/Konceptuell kunskap kan generera procedurell kunskap medan det omvända endast 

kan ske undantagsvis. Undervisningen i Hong Kong och Taiwan har en konceptuell inriktning till skillnad från 

undervisningen i Sverige där den huvudsakligen är procedurell (Skolverket 2010: 7). 

 

6. Metodbeskrivning 

Den metod jag valt i min studie utgår utifrån en hermeneutisk forskningstradition, då tolkande av 

informanternas utsagor ligger som grund för denna studie. Ordet hermeneutik som kommer från 

det grekiska ordet hermeneuein” betyder just ”tolka” eller ”uttolka” (Thomassen 2007: 178). 

Hermeneutisk forskningstradition menar också att ”förståelsen utvecklas genom en ständig 

rörelse fram och tillbaka mellan helhet och del av det material vi försöker förstå” (Thomassen 

2007: 101). Hermeneutisk forskningstradition kan även knytas till kvalitativa 

undersökningsmetoder vilken är den undersökningsmetod jag valt, för att granska och analysera 

materialet i denna studie.  
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Att pendla mellan helhet och del samt att tolka har varit ett sätt att analysera empirisk data i 

denna studie, då jag inte funnit någon forskning kring det nya laborativa materialet 4DFrame. 

Mina empiriska data är insamlade genom olika slags intervjumetoder med följdfrågor, samt 

genom observationer (Larsen 2009: 22-23).  

 

Nedan följer en schematisk sammanställning över studiens metodbeskrivning. 

 

6:1 Urval av informanter 

För att få svar på mina frågeställningar i denna kvalitativa studie har urvalet av informanter varit 

en mycket viktig del i denna studie. Jag har därför sökt informanter utifrån ett icke- 

sannoliksurval då målet har varit att få kontakt med informanter som på ett eller annat sätt 

kommit i kontakt, eller provat det nya pedagogiska materialet 4DFrame.  

Urvalet i studien omfattas också av informanter både från ett slumpmässigt urval då besökande 

på Tekniska museet intervjuats, samt enligt snöbollsmetoden, då det under det primära 

datainsamlandet tillkommit nya informanter genom tips från andra informanter. Valet av 

informanter har även stundtals skett utifrån ett godtyckligt urval, då yrkeskategorin lärare varit 

målgrupp (Larsen 2009: 77-79).  

 

 

    Kvalitativ metod 

Hermeneutisk forsknings- 
tradition 

Urval av informanter 

•Icke – sannolikhetsurval 

•Slumpmässigt urval 

•Snöbollsmetoden 

•Godtyckligt urval 

            Observationsmetoder 

•Icke deltagande observation – dold 
observation. 

•Passivt deltagande observation 

Intervju-metoder 

•Samtalsintervju 

•Snöbollsintervju 

•Ostruktuerad intervju 

•Spontan intervju 
 

Materialinsamling 

•Olika studiebesök 

•Deltagande under 
informationskväll 
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6:2 Materialinsamling  

Materialinsamlandet till studien består av eget deltagande under en informationskväll på en 

högskola i Stockholmsområdet, då den Sydkoreanske skaparen av materialet, hans fru och den 

engelsktalande tolken demonstrerade det nya pedagogiska materialet. Vidare deltog intendenten 

på Tekniska museet, samt tre högskolelärare. Övriga deltagare under informationskvällen var en 

nyutexaminerad lärare, samt jag. Genom intresseanmälan erbjöds vi att delta i en ca tre timmar 

lång presentationen av det nya laborativa materialet 4DFrame. Presentationen skedde på så sätt, 

att skaparen av materialet via en engelsktalande tolk redogjorde för hur det nya materialet kan 

användas, samtidigt som olika filmer i ämnet förevisades. Dessutom visades praktiskt hur man 

gör olika saker med det nya pedagogiska materialet, exempelvis olika geometriska figurer. Denna 

förevisning skedde också med stöd av engelsktalande tolk.  

I samband med informationskvällen skapades möjligheter till kontakt med informanter, som i sin 

tur gav möjlighet till materialinsamlande, vid ett senare tillfälle (xxx högskola 23/2-2010).   

 

Ett annat tillfälle till materialinsamlande och intervjuer blev nästkommande dag, då skaparen av 

materialet hans fru, och den engelsktalande tolken ledde en workshop på Tekniska museet i 

Stockholm. Under denna dag deltog ett tjugotal intressenter som genom anmälan på Tekniska 

museets hemsida erbjudits deltagande, eller som vissa, blivit direktinbjudna av intendenten på 

Tekniska museet. Genom att delta under workshop skapades förutsättningar till kontakter, vilket 

resulterade i kontakt med tilltänkta informanter, och på sätt även tillgång till olika slags 

materialinsamlande (Tekniska museet 24/2-2010).  

 

Under sportlovsveckan gjorde jag ett studiebesök på Tekniska museet då museibesökare hade 

tillgång till 4Dframe. Syftet med besöket var att spontanintervjua museibesökarna för att på så 

sätt få empirisk data utifrån en slumpmässig metod (Tekniska museet 2/3-10). 

Jag hade även denna dag en inbokad intervjutid med intendenten på Tekniska museet. Intervjun 

som genomfördes på intendentens kontor, varade i ca. två och en halv timmar. Denna 

djupintervju gav bakgrundsmaterial till denna studie (Tekniska museet 2/3-10). 

 

Under sportlovet genomfördes också ett studiebesök på en privat skola i Stockholm som arbetat 

aktivt med det nya pedagogiska materialet under en begränsad tid. Eleverna som går i årskurs tre 
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hade provat att arbeta både med det nya pedagogiska materialet samt med ”ärtor och tandpetare”. 

Genom studiebesöket fick jag konkret material i form av dokumentation, fotografier, etc. 

(Stockholm 5/3-10). 

Under en tidsperiod fick två förskolor i en söderförort till Stockholm låna det nya pedagogiska 

materialet. Pedagogernas dokumentation och omdöme finns som underlag i materialet.  

I materialinsamlandet saknas dock utsagor från en årskurs tre som provat det nya laborativa 

materialet under en försöksperiod, samt från en förskola som aktivt arbetar med materialet. Dessa 

informanter har på grund av olika anledningar inte kunnat delge sina erfarenheter till denna 

studie. Jag försökte även få kontakt med en av studenterna på KTH (Kungliga tekniska 

högskolan) i Stockholm, men den tilltänkta informanten besvarade tyvärr inte mina mail eller 

telefonsamtal. 

 

6:3 Intervjuer 

I studien ingår ett antal olika intervjutekniker, då möjligheterna till intervjutillfällen skiftat 

beroende på omständigheter. Genom att delta i informationsmöte, workshops, intervjua besökare 

på Tekniska museet, göra studiebesök, låna ut materialet till förskolor och skolor, har möjlighet 

till kontakt med olika informanter skapats, vilket i sin tur krävt olika intervjumetoder. Författarna 

Kvale & Brinkmann skriver att ”Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen 

utifrån undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter…” ( Kvale & 

Brinkmann 2009: 17).  

Då det ännu inte finns forskning kring det nya pedagogiska materialet, och studien utgår ifrån en 

hermeneutisk forskningstradition, så är tolkandet av intervjudeltagarnas utsagor en stor och 

mycket viktig del i studien. Syftet med olika intervjumetoder har därför i studien som mål att 

försöka få en så bred kunskap om det nya pedagogiska materialet som möjligt. Jag har därför 

under olika intervjusituationer använt mig av anteckningsblock, för att på så sätt dokumentera 

informanternas utsagor. I studien ingår också ett flertal telefonintervjuer, för att komplettera och 

förtydliga tidigare intervjuutsagor och anteckningar. 

 

I boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap skriver författaren om de så kallade 

ostrukturerade intervjuerna, vilket innebär att intervjuaren är medveten om vilket ämnesområde 

som skall undersökas. Genom att ställa frågor utifrån en checklista när de passar in i 
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sammanhanget, kan även följdfrågor ställas, när det behövs ett mer uttömmande svar (Stukát 

2005: 39).  

Ostrukturerade intervjufrågor var den vanligaste metoden i denna studie, då det var ett bra sätt att 

följa upp med följdfrågor, utifrån informanternas utsagor. Ett stöd i studien har också varit 

checklistor, då ett problem har varit att vissa informanter i studien är koreansktalande, och 

intervjuerna skett med hjälp av engelsktalande tolk. Checklistan var också ett stöd, då 

språkförbistringar ibland gjorde att vi missuppfattade och feltolkade varandra. 

 

I boken Metod helt enkelt beskrivs även den kvalitativa metoden med ostrukturerade intervjuer, 

men också en metod som kallas samtalsintervju. Denna metod handlar om långvariga djupa 

samtal. Genom att genomföra en så kallad långvarig intervju med intendenten på Tekniska 

museet så fick jag en mer detaljerad bakgrund, samt bredare kunskap, om det nya pedagogiska 

materialet 4DFrame.  

Vid intervju av besökare användes en metod som i boken beskrivs som en intervju med 

intervjuformulär. Denna typ av metod innebär att forskaren ställer alla frågor i samma 

ordningsföljd till alla informanter. Intervjumetoden var praktisk och tidssparande, då 

bearbetningen av materialet underlättades efteråt. Denna metod var också praktisk då 

intervjupersonerna i ena målgruppen bestod av barn (Larsen 2009: 83-85). 

En nackdel var dock att svaren ibland inte blev så uttömmande, samt att barnen lätt ”svävade” ut, 

när de skulle svara. Ett annat problem var att barnens vårdnadshavare ibland svarade i barnens 

ställe, vilket försvårade barnens egna utsagor.  

Då studien har en tidsram, så möjliggjordes inte vidare efterforskningar kring barnens utsagor, 

vilket kan vara en uppföljningsidé vid fortsatta studier kring det nya pedagogiska materialet.  

 

Under dessa tillfällen har det empiriska datainsamlandet skett: 

• Informationskväll ca 3 timmar - Ostrukturerade intervjufrågor 

• Telefonintervjuer - Ostrukturerade intervjuer vid ett flertal tillfällen 

• Workshop ca.5 tim. - Ostrukturerade intervjuer med deltagare 

• Tekniska museet 1 ½ tim. - intervjuer av museibesökare 

• Tekniska museet ca.2 ½ tim. - djupintervju 

• Studiebesök i en skola i Stockholm ca.1 ½ tim. - Ostrukturerad intervju 
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• Studiebesök på förskolor ca. 2 tim. - Ostrukturerade intervjuer 

• Ostrukturerade och spontana intervjuer, angående utlånat material via telefon. 

 

6:4 Observationer 

I icke deltagande observation är forskaren bara åskådare till det som observeras, och integrerar 

inte med dem som observeras. Observationer kan också vara dolda eller öppna. I min icke 

deltagande observationssituation valde jag tidvis att vara dold, då besökarna på Tekniska museet 

inte kände till mitt syfte att observera dem (Larsen 2009: 90-91).  

 

6:5 Etiska ställningstaganden 

Studien uppfyller Vetenskapsrådets direktiv för forskningsetiska principer, då de fyra 

huvudkraven i forskning s.k. informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt 

nyttjandekravet, uppfylls i den mån det är praktiskt möjligt (Vetenskapsrådet 2002). 

En osäkerhetsfaktor är dock språkförbistringar och feltolkningar gällande informationskravet, 

samt samtyckeskravet, då en del av informanterna är koreansktalande och intervjuandet skett med 

hjälp av engelsktalande tolk. Då barn ingår i intervjumaterialet, är muntligt medgivande till 

intervju inhämtat från vårdnadshavare, samt till medverkan på fotografier.  

Vidare har intendenten på Tekniska museet givit sitt samtycke till att kunna identifieras i studien, 

då mycket av arbetets innehåll utgår från hennes utsagor och kunnande gällande det nya 

pedagogiska materialet 4DFrame. Intendenten är dessutom en av de kontakter man kan använda, 

om man vill göra fortsatta efterforskningar. 

 

6:6 Problembeskrivning 

Jag har i denna studie valt hermeneutisk forskningstradition vilket bland annat innebär att man 

tolkar informanternas utsagor. 

I boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap beskriver författaren de 

forskningsmetodiskt svåra men viktiga begreppen: 

• Reliabilitet: (tillförlitlighet, mätnoggrannhet) vilket innebär kvalitén på själva 

mätinstrumentet  

• Validitet: (giltighet) dvs. om man mäter det man avser att mäta 

• Generaliserbarhet: för vem/vilka gäller resultaten ( Stukát 2005: 125). 
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Då detta inte är en kvantitativ undersökning är kriterierna reliabilitet och validitet inte relevanta 

för denna studie, då tolkande utifrån informanternas utsagor inte är mätbart. Det finns heller inget 

behov av att generalisera i denna studie, då urvalet av informanter inte är tillräckligt brett för 

detta. Däremot finns det några osäkerhetsfaktorer i studien då intervjuer och materialinsamlande 

tidvis skett via tolk, vilket medför risk för feltolkningar och missförstånd. Den andra 

osäkerhetsfaktorn är också, att det inte finns någon direkt forskning kring det nya pedagogiska 

materialet, varför informanternas egna upplevelser av materialet ligger till grund för denna studie. 

 

I boken ”Metod helt enkelt” skriver Larsen att det är viktigt att samla in data som är relevant för 

frågeställningen, samt att inte blanda ihop intervju- och observationsdata för att säkerställa hög 

reliabilitet (Larsen 2009: 40-41).  

För att få tillgång till relevant data till besvarandet av frågeställningarna har jag sökt olika 

kategorier av informanter. Jag har även delat upp arbetet i underrubriker för att inte blanda ihop 

intervju- och observationsdata.  

Ett problem i sökandet av material var att inte alla kontaktade informanter levererade empirisk 

data, vilket föranledde till att jag fick söka nya vägar att finna relevant material.  

 

7. Resultat av undersökningen 

I denna del av studien har jag valt att dela in informanternas utsagor i åtta underrubriker för att 

inte skapa förvirring då studien innehåller ett flertal olika utsagor. Jag kopplar även litteratur till 

dessa underrubriker.  

 

7:1 Workshop 

I boken Den fantastiska matematiken beskriver Kristin Dahl något som kallas Plateaus problem, 

uppkallat efter den belgiske 1800-talsfysikern Joseph Antoine Ferdinand Plateau. Denne Plateau 

experimenterade med att stoppa olika geometriska figurer i såplösning. Ett exempel i boken var 

att stoppa ner en regelbunden fyrhörning i såplösning, och på så sätt få tretton nästan plana ytor, 

som i mitten av kuben bildar en ny liten kub av såplösning (Dahl 1991: 169-170). 

Ett användningsområde som förevisats på både workshop och informationskvällen, var just att 

doppa olika geometriska former, som var konstruerade med det nya pedagogiska materialet 

4DFrame, i såplösning. Att studera dessa såplösningsformer var något som fascinerade många av 
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deltagarna, då man konkret såg såplösningens slutna konturer inuti de olika geometriska 

formerna.  

Under workshop på Tekniska museet, kom även en grupp vuxna under dagen, där alla deltagare 

var antingen blinda eller döva, och hade teckenspråkstolkar som ledsagare. Bland besökarna 

fanns en äldre dam som var både blind och döv, och som med hjälp av sin ledsagare fick prova på 

och känna på olika konstruktioner med det nya laborativa materialet. 

Gibbons beskriver begreppet stöttning. Ledsagaren i denna situation ledde den gamla damen till 

nya begrepp och ny förståelse, då hon hjälpte den gamla damen att tolka det hon upplevde genom 

sina händer och sinnen (Gibbons 2009: 29). 

Att dra nytta av människors olika metoder för att lära sig är något som Gardner skriver. Han 

menar att människan besitter olika slags medvetanden och använder också dem på olika sätt för 

att försöka förstå. Dessa olika förmågor liknar Gardner vid multipla intelligenser (Gardner 1999: 

123). Att denna grupp av besökare hade utvecklat olika förmågor till förståelse visade sig då 

besökarna beroende av funktionsnedsättning, tolkade och använde sig av olika sinnen för att 

förstå. 

 

 7:2 Deltagare A telefonintervju efter informationskväll    

Deltagare A arbetar som matematikdidaktiker på en lärarutbildning för högskolestudenter. 

Informantens samlade omdöme från informationskvällen var att materialet 4DFrame inte hade 

något matematikdidaktiskt innehåll, utan lämpade sig mer för teknik och konstruktion. 

Informanten såg inte heller någon koppling till matematikdidaktik, eftersom det inte fanns några 

system eller samband. Informanten menade att det måste vara en mycket skicklig lärare, för att 

kunna arbeta med 4DFrame. 

Vidare var informant A kritisk mot presentationen av de konstruktioner som förevisades på de 

olika filmerna under informationskvällen, då allt var ”enorma anordningar ju större desto bättre”. 

”Det är inte matematik, begreppen är detaljer i matematiken”, informanten menade att materialet 

var vilseledande. 

Informanten riktade även kritik mot den praktiska förevisningen av materialet, då hon inte såg 

något matematikdidaktiskt innehåll i detta. Informanten uppgav att hon upplevde presentationen 

mer som en kommersiell försäljningstaktik, att lansera ännu ett dyrbart material. Informanten 

ifrågasatte även namnvalet 4DFrame.  
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Däremot var informanten positiv till att utveckla elevers geometrikunskaper med hjälp av 

4DFrame, samt små barns finmotorik och kreativitet.   

Informant A uppgav också att när barn bygger med ”ärtor och tandpetare”, så använder de 

språket när de benämner ärtan som ett hörn, tandpetaren blir en sida i osv. Informanten uppgav 

dessutom att materialet ”ärtor och tandpetare” nästan inte kostar något.  

Detta tillägg är ett citat som informanten skickade via mail: 

 

Det enda jag vill tillägga är att namnet 4Dframe har inget med 4D, d.v.s. fyra dimensioner i matematik att 

göra. Detta bekräftades också vid visningen. Det sa nästan rakt ut att det var ett namn, som de kom på skulle 

kunna sälja bra. Det kan ju t.ex förväxlas i Sverige med uttrycket "För formlerna" eller "För ramarna" vilket 

materialet inte alls har någon anknytning till i matematik. Risken med ett sådant material är att lärare som inte 

är kunniga i matematik tror att detta är ett bra hjälpmedel i matematikundervisningen (25/3-10). 

 

7:3 Deltagare B från informationskväll 

Informant B var i motsats till informant A mycket entusiastisk över det nya pedagogiska 

materialets matematikdidaktiska potential. Denna högskolelektor har även sökt forsknings- 

anslag och fått det beviljat, för att utveckla undervisning inom matematikdidaktik för 

lärarstuderande. Syftet att använda det nya pedagogiska materialet i lärarutbildningen är bland 

annat att förbättra lärarstuderandes kunskaper inom matematik och matematikdidaktik. Ett annat 

syfte är att ge blivande lärare nya redskap för modern matematikundervisning i skolan  

(se bilaga 1.) 

Det var dessa två informanters olika ställningstagande till det nya pedagogiska materialet, som 

väckte mitt intresse att utföra denna studie ( xxx högskola den 23/2 2010).  

 

7:4 Försöksskola nordost om Stockholm 

En av skolorna i studien är belägen i en kommun nordöst om Stockholm. Skolan har vid två olika 

tillfällen haft besök av den Sydkoreanske skaparen av materialet, hans fru och en engelsktalande 

tolk. Elever i årskurs två har under dessa besök arbetat praktiskt med det nya pedagogiska 

materialet under ledning av besökarna från Sydkorea.  

 

I boken Den fantastiska matematiken skriver Dahl att vi omges av byggnader och föremål som 

bildar ytor och avstånd. Dahl ger i boken olika exempel på den geometriska harmoni som kallas 
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”det gyllene snittet”. Ett exempel på gyllene snittet är fotbollens tolv svarta fält som är 

regelbundna femhörningar, och fotbollens tjugo vita fält som är regelbundna sexhörningar (Dahl 

1991: 172).  

Under besöket med de Sydkoreanska gästerna fick eleverna i årskurs två, laborera och bygga just 

fotbollar, som har det gyllene snittets proportioner. Enligt informanten var det mycket intressant 

och spännande för eleverna att se hur de tillsammans i klassen kunde skapa fotbollar av sina 

konstruerade fem- och sexhörningar med hjälp av det ny pedagogiska materialet.  

Informanten uppgav också att materialet var spännande, men att hon själv hade för lite kunskap 

ännu, för hur hon matematikdidaktiskt skulle använda det. Än så länge användes det nya 

pedagogiska materialet bara under så kallade ”hjärngympalektioner”, men informantens tanke var 

att utöka användandet även i ordinarie undervisning. 

 

7:5 Intervjuer med museibesökare under sportlovet 

Under intervjuer med museibesökare fanns bara en vuxen informant av sex intervjuade som hört 

talas om det nya pedagogiska materialet, innan besöket på Tekniska museet. Det var 

informantens kvinnliga bekanta arkitekt/konstnär, som hade berättat om det om nya pedagogiska 

materialet för henne.  

Majoriteten av besökarna hade bara ”råkat” gå förbi Tekniska museets verkstad, och på så sätt 

kommit i kontakt med det nya pedagogiska materialet. Ingen av de tio barn som var mellan 5-12 

år, hade tidigare kommit i kontakt med 4DFrame på förskolor eller skolor.  

Majoriteten av informanterna både barn och vuxna, var övervägande positiva till materialet 

förutom en informant, som tyckte att materialet var ”uttröttande och rörigt med alla delar, då man 

ska hitta likadana delar för att det ska gå ihop och passa, t ex. om man ska göra en fotboll”.  

Vid frågan ”vad tror du barnen kan lära sig av materialet” svarade de vuxna informanterna: 

Informant 1: att det var ”bra för att förklara saker, till exempel geometri, eller hur man bygger 

olika figurer”. 

Informant 2: ”Mycket man kan lära sig, svårt att förklara”. 

Informant 3: ”Det inte jag är bra på, tålamod. Att lära sig göra symmetriskt, använda sig av 

smådelarna för att räkna ut, och så fantasi”. 

Informant 4: Mycket, fantasi, bygga saker, teknik, se andra perspektiv”. 
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Informant 5: ”Kanske det här, (visar en boll han håller på och bygger), vad blir det av fem kanter, 

sex kanter, jag är inte så bra på matte”. 

Informant 6: ”Kreativitet och fantasi tänker jag, typ”. 

Vid frågan ”Vad tror du att du kan lära dig av 4DFrame?” svarade ett flertal av barnen att: 

”fantasi och bygga saker”, fast med skiftande formuleringar. En 10 årig och en 12 årig pojke sa 

att: ”det var bra att lära sig geometri med, och att ha i skolan för att bygga med”. Ett syskonpar, 

två pojkar 8 och 10 år gamla, sa att det nya pedagogiska materialet var bra till: ”mycket fantasi, 

man kan bygga ihop lite tekniska saker och så”. Alla de tillfrågade barnen ville ha materialet i 

skolan. En del av barnen hade byggt med mekano, lego och knex och magneter tidigare i skolan. 

Endast ett fåtal barn hade provat ”ärtor och tandpetare” tidigare, och då oftast i förskolan eller 

förskoleklass. 

Birgitta Kullberg menar att vuxna ska leka med barnen och finnas med i processen, för att på så 

sätt leda barns tankar vidare (Kullberg 2004: 59-60). 

När jag satt och observerade barn och vuxna på Tekniska museet, kunde jag höra hur vuxna och 

barn diskuterade olika lösningar och konstruktioner när de satt och byggde tillsammans med det 

nya pedagogiska materialet.  

 

7:6 Studiebesök på en skola i Stockholm 

Det luktar gammal byggnad när jag kliver in i den gamla anrika skolan mitt i Stockholm, för att 

göra mitt studiebesök. När vi går uppför de breda marmortrapporna ekar våra steg upp mot det 

höga taket. Väl inne i klassrummet ser jag flera olika byggprojekt av ”ärtor och tandpetare”, samt 

konstruktioner gjorda av det nya pedagogiska materialet 4DFrame. Informanten som tar emot 

mig, berättar att han har jobbat ca. två och ett halvt år på den aktuella skolan. Han berättar också 

att skolan är en privat skola som har matematik- och teknikinriktning. I skolan går ca. 280 elever, 

från förskoleklass upp till årskurs nio. Klassen som studien gäller är en årskurs två som består av 

28 elever, med ungefär lika många flickor som pojkar. 

När jag undrar hur de kom i kontakt med det nya pedagogiska materialet så berättar informanten 

att de under ett studiebesök på Tekniska museet, blev erbjudna att prova det nya laborativa 

materialet. 
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I nästkommande del följer ett skriftligt sammandrag av informanten, hur klassen arbetade med 

det nya pedagogiska materialet under två dagar. Jag kommer efter det skriftliga utdraget att göra 

en sammanställning utifrån informantens utsagor kring arbetet med ärtor och tandpetare, samt det 

nya pedagogiska materialet 4DFrame. 

Dag 1 
Ordet LAGOM  
På samlingen pratade vi om ordet lagom. Ordet är ett gammalt vikingaord som betyder laget runt 
och innebär att det ska räcka till alla. Ett bra ord som blev användbart eftersom det handlade om 
att välja lagom mycket material till sina konstruktioner. 

                                                       

Prova själv i 40 min. 
Vi började med att barnen fick lära känna materialet genom att bygga fritt i 30 minuter. 
Vi avslutade med att alla fick beskriva vad de byggt och samtalade om konstruktionerna. 
Det blev prat om geometriska figurer, antal rör och kopplingar samt varför vissa figurer 
snurrar bättre än andra. Bra iakttagelser och barnen tyckte det var roligt att bygga. 

                                  

Vinklar 30 min. 
Vi introducerade olika vinklar och deras förhållande med hjälp av 4Dframe. Vi fokuserade på 45, 
90 och 180 grader. Barnen fick sedan göra egna vinklar och minst två var sattes upp på en tavla. 
Barnen gjorde iakttagelser som handlade om hur många vinklar en kvadrat har och att det är 360 
grader varvet runt. 
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Ritning och konstruktion 90 min. 
Barnen fick välja lagom mycket material och det var valfritt om de ville göra ritningen först eller 
börja med att konstruera. Uppgiften gick ut på att bestämma ett antal kopplingar och rör och 
uppskatta hur mycket det behövdes för att bygga sin egen konstruktion. Barnen gjorde mycket 
bra iakttagelser som handlade om mönster i sina konstruktioner. 

       

 
Sammanfattning 
När vi summerade dagen och vårt arbete så var kommentarerna övervägande mycket 
positiva. Några av barnens kommentarer var ROLIGT, KUL, VARIERANDE, FÄRGGLATT, 
HÅLLBART och så tyckte de att det var spännande att materialet kom från ett annat land. 
 
Sammanfattningsvis så har vi nått dagens mål:  
- Barnen har lärt sig jobba med materialet. 
- Barnen har arbetat med vinklar och lärt sig 45,90 och 180 grader och reflekterat över  
  förhållandet. 
- Barnen har uppskattat och räknat ut hur mycket material som behövs för att bygga en egen 

konstruktion. 
Barnen har sett mönster i sina egna konstruktioner 

                                                                                             

Här har en av eleverna gjort samma sak med ärtor och tandpetare, som med 4DFrame. 

 
Dag 2. Farkoster 
Vad är en farkost och hur tar den sig fram? 
Det var två frågor som vi pratade om när vi introducerade uppgiften.  
Vi ägnade hela dagen åt att konstruera och beskriva farkosterna. Beskrivningarna gjordes  
på data och de arbetade i grupper.  Barnen turades om med att bygga och skriva.  
Målet med uppgiften var att arbeta med teknik och data vid samma tillfälle. Barnen tog även 
bilder på sina farkoster med hjälp av datorerna och lade in dem i sina texter”. 
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Sammanfattning 
När vi summerade dagen så var det roligt att se hur lätt barnen hade för att använda två tekniker. 
Barnens kommentarer var övervägande positiva och de tyckte även att det var kul att jobba med 
datorerna, men några tyckte att arbetspasset var lite för långt. Vi borde nog varierat arbetssättet 
mer under dagen. 
 
Sammanfattningsvis så har vi nått dagens mål:  
- Barnen har lärt sig jobba med datorer tillsammans med konstruktion. 
- Barnen har lärt sig infoga bilder i en text 

 

Jag har här sammanställt en bedömning utifrån informantens utsagor kring arbetet med ärtor och 

tandpetare, samt det nya pedagogiska materialet 4DFrame. 

Informantens samlade omdöme om arbetet med ärtor och tandpetare var att materialet var bra ur 

den synvinkeln att det var billigt, men nackdelen var att det lätt gick sönder. 

När det gäller 4DFrame menade informanten att: ”det är väldigt bra” men nackdelen var att det är 

”lite för dyrt att köpa”. En annan nackdel var enligt informanten att det ”lätt blir kaos i materialet 

och att det är svårt att hålla ordning på alla delar”.  

Informanten beskrev även hur eleverna hade arbetat ämnesintegrerat under sina lektionspass. 

Genom att exempelvis konstruera och skriva sagor med stöd av det nya pedagogiska materialet 

hade eleverna använt sig av både bild, datorer, teknik, svenska och matematik när de arbetade i 

grupp (se bilaga 2. ”Fyr-flygaren”). 

Att använda ärtor eller vax och tändstickor som pedagogiskt material var något som Friedrich 

Fröbel redan på 1800-talet utvecklade, då han i sin nittonde lekgåva beskrev hur detta praktiskt 

kunde gå till (Öman 1991: 143). 

Eleverna har också använt sig av språket, då de arbetat i grupper. Enligt Vygotskij spelar språket 

en nyckelroll i den sociokulturella utvecklingen, då det är i särklass det viktigaste redskapet för 

barns utveckling (Säljö 2005: 117).  
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Att eleverna arbetat ämnesintegrerat stämmer överrens med John Deweys filosofi, samt att 

kunskapen är pragmatisk då eleverna utifrån olika arbetsmetoder kombinerat sina erfarenheter, 

och på så sätt gett kunskapen ett nytt värde (Hartman 2005: 231). 

Att arbeta ämnesintegrerat kan också kopplas till skolans olika stävansmål, där det exempelvis 

står att:   

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven: 

– utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt 

muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, 

– utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter. (Skolverket 2000: 26-27). 

Att förstå och använda: 

– grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser, (Skolverket 2000: 27). 

Mål att sträva mot i svenska: 

– Utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra, 

(Skolverket 2000: 97). 

Mål att sträva mot i teknik:  

– utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera tekniska frågor. 

(Skolverket 2000: 113). 

När man arbetar ämnesintegrerat involveras många olika mål utifrån Skolverkets kursplaner och 

betygskriterier. Jag valde ovan ut några exempel som jag tolkar att informanterna strävat mot. I 

underrubriken nedan beskrivs hur två förskolor arbetat med det nya pedagogiska materialet under 

en begränsad tid.  
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7:7 Förskola A 

Förskola A som är belägen i ett radhus- och villaområde söder om Stockholm, lånade en låda 

med det nya pedagogiska materialet under en kortare period. Barnen på den aktuella 

förskoleavdelningen var ca 20 stycken femåringar. 

Informanten uppgav vid intervjutillfället att hon på grund av olika omständigheter inte hunnit 

eller haft möjlighet, att ge barnen många tillfällen att leka och utforska med det nya pedagogiska 

materialet.  

Vid sin skriftliga utvärdering efter att ha provat det nya pedagogiska materialet skrev informanten 

att barnen i början sagt att: ”Det är för svårt”  

Ett barn hade sagt att: ”Jag ska göra en fyrkant”. 

”Efter ett tag började barnens kreativitet att växa. Det blev hundar, trollspö, hus, lasersvärd, något 

barn gjorde bokstaven x”.  

Några barn började först bygga, sen blev fler och fler intresserade. Det blev även blommor som i 

sin tur ledde till rollekar, där blombuketten var till mamma, syster” osv.  

Informantens samlade omdöme om materialet var att det var: ” bra, roligt, lätt att locka med 

andra kompisar. Både flickor och pojkar” (förskola A, 15/3-10. Se foton, bilaga 3). 

 

7:8 Förskola B  

Förskola B är också belägen söder om Stockholm, i ett område bestående av hyreshus. De fick 

under samma tid som förskola A låna en låda med det nya pedagogiska materialet.  

På denna förskola var det avdelningens två flickor och fyra pojkar som fick prova att 

experimentera med det nya pedagogiska materialet.  

Här nedan följer en sammanställning över informanternas skriftliga sammanställning efter att ha 

utvärderat det nya pedagogiska materialet. 

Vid frågan hur informanterna upplevde att materialet fungerade jämfört med andra material, 

svarade informanterna att det gav barnen ”större utmaningar” än andra material, samt att 

pedagogerna inte såg någon skillnad på intresse och nyfikenhet beroende av kön. 

 

På frågan ”På vilket sätt kan det nya pedagogiska materialet väcka barns kreativitet, samt 

stimulera till lärande?” svarade informanterna skriftligt följande:  
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• Se möjligheter, lösa problem, utifrån ritningar, tänka ut hur många av varje sort det 

behövs till att sätta ihop konstruktionen, fantasi. 

Fråga: På vilket sätt kan det nya pedagogiska materialet användas för att arbeta utifrån ett 

ämnesintegrerat arbetssätt? 

• Vid olika teman kan detta material integreras, ex. nu har barnen varit intresserade av 

raketer och vill utveckla detta. I förlängningen skulle de kunna konstruera planeter osv. 

Fråga: Vilka för-/nackdelar ser ”du” i materialet? 

• Nackdel; för att barnen ska ha en överblick av materialet, bör det vara struktur och 

ordning i lådan. Barnen kan visserligen hjälpa till att plocka i ordning efter avslutade 

aktivitet, men det är tidskrävande. 

• Fördelar; utmaningar, fantasi, matematik, koncentrationen (även för barn som har svårt 

med det annars) bra samarbete mellan barnen, de hjälpte varandra. 

 

Här följer andra exempel på informanternas skriftliga svar efter lånet av det pedagogiska 

materialet: 

• Materialet mottogs av barnen med glädje, stor nyfikenhet, spännande att få ett nytt 

material som vi inte haft på förskolan tidigare. Ett utav barnen hade varit på Tekniska 

Museet och använt materialet tidigare. Han var lyrisk att få arbeta med det igen. 

• Den här gruppen av barn hade kunskap om vad en kvadrat (fyrkant) triangel och cirkel 

var. Däremot rektangel visste de inte namnet på. Innan barnen fick börja använda 

materialet, visade vi de olika formerna som vi klippt ut i papper. När de fick sätta igång 

med materialet, så var det inte dessa former de började att skapa. Utan det lät fantasin 

råda och det var spännande att få arbeta med ett nytt material. Efter en stund ville några 

titta på ritningarna och bilderna, hur man kunde skapa olika saker. Några utav barnen 

gjorde även cirklar, kvadrater och tringlar och då benämnde de med ord vad de gjort. Här 

är några ex. på vad barnen kommenterade under arbetets gång: 

o Jag ska bygga en gubbe. 
o Jag har sett det på Tekniska museet. 
o Svårt att få i hålen. 
o Jag tror jag ska göra en fotboll. 
o Jag gör avloppsledningar. 
o Teleskop. Som man ska titta i rymden. 
o Arena, där man lyfter, här är stången. 
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o 2 gubbar som bråkar, vem som ska ha stjärnan. 
o Den heter ”Lampan”, fast de inte lyser. 
o Tvärbanan. Nu har jag byggt en tunnelbana. Det här är kontaktledningarna. 
o Jag tror det här är Orion. 
o Kolla, glasögon! 
o Va´bra dom har gjort! (en pojke sa det till sina kompisar). 
o Det här är superroligt! 
o Pappa ska köpa sånt till mig. 
o Jag vill ha det här hemma. 

 
Informanterna skrev också i sin skriftliga utvärdering att: 

”Vid första anblicken tyckte vi pedagoger att materialet såg skört ut, och vi oroade oss för att det 

skulle bli rörigt med alla smådelar, som dessutom skulle hamna på golvet. Men våra farhågor 

besannades inte. 

Barnen räknade hela tiden antal ”piggar” och tittade på storleken på ”sugrören”, för att kunna 

konstruera från ritning eller ur fantasin. 

Antal-mängd-längd-form-färger” (förskola B, 15/3-10). 

 

Bergius & Emanuelsson skriver att det är viktigt att barn får använda sin fantasi och kreativitet, 

samt mötas av intresserade och engagerade lärare. De skriver också att uppmuntran och respekt 

gör att barn vågar ge sig ut i det okända (Bergius & Emanuelsson 2008: 4-11). 

Att stimulera barns utveckling och lärande på olika sätt, kan definieras utifrån förskolans 

läroplan, där de står att: ”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras och 

deras vilja och lust att lära ska stimuleras” (Lpfö98: 5).  

Under intervjuer med informanter på förskolorna framkom det att majoriteten av barnen hade 

tyckt att det var spännande och ”jätteroligt” att konstruera med det nya pedagogiska materialet. 

Det framkom också att de barn som ofta har svårt med koncentrationen satt djupt koncentrerade 

ovanligt länge (informanternas bedömning). 

Strandberg skriver att barn genom att leka och fantisera lär sig uppmärksamhet då han redogör 

för den utvecklingszon Vygotskij benämner som ”lekens metod” (Strandberg 159-161). 

Att söka nya alternativa arbetsmetoder och material som stimulerar barn med 

koncentrationssvårigheter, menar jag är viktigt. 
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8. Sammanställning av resultat/analys 

I denna studie har syftet varit att undersöka hur informanterna arbetat praktiskt med det nya 

pedagogiska materialet i förskole- och skolmiljö, samt vilka lärande- och kunskapsutvecklande 

möjligheter ett pedagogiskt material kan föra med sig. För att belysa vilka resultat jag utifrån min 

undersökning kommit fram till, har jag nedan sammanställt det jag upplever att förskolebarn och 

skolelever tillägnat sig i arbetet med det nya pedagogiska materialet. Mina resultat i studien utgår 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att resultatet kanske hade blivit annorlunda 

om man inte delar denna grundsyn. Jag lägger heller inga värderingar om att det inte finns andra 

pedagogiska material, som skulle kunna generera likvärdiga resultat.  

Detta tolkar jag att barn och elever tillägnat sig i laborerandet med det nya pedagogiska 

materialet. 

-Språk- och skrivutveckling -Social interaktion 

-Teknik   -Datoranvändande 

-Fotografering  -Problemlösning  

-Fantasi och kreativitet  -Matematik/geometri/ytspänning 

-Sortering/klassificering/mönster -Koncentration  

-Ämnesintegrerat arbetssätt/stöttning via vuxna och kamrater 

-Lustfyllt lärande/eget ansvar 

-Lärande och kunskapsutveckling 

-Eleverna har lärt sig följa och tyda ritningar och skapa konstruktioner utifrån dessa 

-Nya erfarenheter - i experimenterandet med ett nytt laborativt material 

 

Jag har i nästkommande del också gjort en sammanställning över studiens frågeställningar för att 

på så sätt underlätta och begränsa resultatdiskussionen till varje enskild frågeställning. Dessa 

frågeställningar är uppdelade i fyra separata avsnitt. Därefter följer en mer övergripande 

diskussion. 

 

Frågeställning 8:1. Hur har informanterna upplevt det nya pedagogiska materialets 

funktion jämfört med andra liknande material exempelvis sugrör, ”ärtor och tandpetare” 

lego etc.  
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Jämfört med andra liknande material var de flesta informanter positiva till det nya pedagogiska 

materialets potential. De flesta tyckte att det nya pedagogiska materialet var ett ”spännande,  

kreativt och fantasistimulerande material”, vilket väl stämmer in på Fröbels tanke kring de så 

kallade lekgåvorna, som var utformat så det skulle stimulera kreativitet och lärande på ett lekfullt 

sätt (Öman 1991: 32-33). 

 De flesta informanter uppgav också att de hade provat diverse andra pedagogiska material, samt 

byggmaterial. När det gäller ärtor och tandpetare ansåg de flesta informanter att det var ett bra 

och billigt byggmaterial, men nackdelen var att det lätt gick sönder. Majoriteten av informanterna 

uppgav att fördelen med ärtor och tandpetare var att det är mycket billigare, jämfört det nya 

pedagogiska materialet. Några av informanterna tyckte också vid första anblicken, att det nya 

pedagogiska materialet såg skört ut, och oroade sig för att det skulle bli rörigt med alla smådelar.  

När det gäller andra bygg- och pedagogiska material så hade ett flertal av informanterna provat 

mekano, lego, knex, plus-plus och magneter etc. tidigare i förskolan och skolan. De flesta av 

informanterna ansåg att det nya pedagogiska materialet var bättre än lego, men att det var svårare 

att hålla ordning på. Det var även några som tyckte mekano var bättre, för man kunde bygga 

”häftigare saker med det”.  

Att skolan tillhandahåller olika laborativa material är något som Gudrun Malmer också beskriver. 

Malmer menar att eleverna har behov av konkretion, men också av stimulans och omväxling 

(Malmer 2002: 94). 

En av informanterna skrev i sin utvärdering att:  

”Materialet mottogs av barnen med glädje, stor nyfikenhet, spännande att få ett nytt material som 

vi inte haft på förskolan tidigare” (förskola B). 

 

Frågeställning 8:2. På vilket sätt har det nya pedagogiska materialet väckt barnens 

matematiska kreativitet? 

Genom att ge förskolebarnen och eleverna ett laborativt material, menade informanterna att 

barnen fick möjlighet att lösa problem utifrån ritningar, de fick använda sin kreativitet, samt sin 

fantasi, då de behövde fundera vilka delar, och hur mycket material som behövdes, då de skulle 

göra sina konstruktioner osv. Detta med att prova och åter prova, för att på så sätt utveckla sin 

förståelse är något som Gardner beskriver i sin förståelsemodell som kallas ”Direkta 

konfrontationer med felaktiga begrepp”. Genom att eleverna fick prova olika lösningar, så kunde 
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de så småningom upptäcka irrelevanta variabler, vilket i sin tur ledde till att de utvecklade och 

upptäckte relevanta variabler, i sina beräkningar (Gardner 1999: 118). 

Barnen fick också använda språket då de hade grupparbeten, samlingar etc. Genom att beskriva 

och förklara hur de hade tänkt delgav de sina kamrater nya tankar och idéer, vilket leder mina 

tankar till Vygotskijs ”zon för närmaste utveckling”. 

 Säljö skriver att: ”För Vygotskij är människor således alltid på väg att erövra nya sätt att tänka 

och nya sätt att förstå världen. Den kunskap och de erfarenheter vi har använder vi i nya 

situationer och de ger oss vissa färdigheter.” (Säljö 2005: 122). 

 

Eleverna fick även konstruera olika vinklar, beräkna, se mönster, uppskatta etc. och på så sätt 

utveckla sin förförståelse. Eleverna använde också ”gyllene snittet” i olika sammanhang. Genom 

att diskutera och laborera tillägnade sig eleverna ny kunskap i interaktion med andra.  

Att individer utvecklas i samspel med andra är en av Deweys teorier då han menar att människan 

är aktiv gentemot sin omvärld, denna dialektiska tanke förknippas ofta med begreppet ”learning 

by doing”  (Hartman 2005: 232).  

Några av informanterna hade också innan de introducerade det nya pedagogiska materialet, 

undersökt vilka geometriska former barnen kände till. Informanterna uppgav att alla barn i 

gruppen hade kunskap om vad en kvadrat (fyrkant), triangel och cirkel var. Däremot visste de 

inte namnet på rektangel.  

Utifrån Hedréns beskrivning av ”van Hielenivåerna”, kände dessa barn igen en figur i helhet. 

Pedagogernas förfrågningar gjorde också att de kunde anpassa undervisningen, utifrån barnens 

kunskapsnivå (Hedrén 1992: 28).  

En av informanterna (7:8 förskola B) uppgav under fördelar, att det nya pedagogiska materialet 

hjälpte barn att koncentrera sig, även barn som annars har svårt med det. 

Att ge barn alternativa metoder och kreativa material kan öka deras förutsättningar till 

kunskapsinhämtande, då barn lär sig på olika sätt, enligt mina erfarenheter. 

 

Frågeställning: 8:3. På vilket sätt har informanterna jobbat utifrån ett ämnesintegrerat 

arbetssätt med det nya pedagogiska materialet 

I studien framkom att främst den privata skolan i Stockholm hade jobbat ämnesintegrerat med det 

nya pedagogiska materialet. Eleverna fick utveckla sina tankar utifrån olika språkliga uttryck då 



 38 

de på samlingen t.ex. diskuterade ordet ”lagom”. Eleverna använde också språket då de 

diskuterade sina olika konstruktioner under sina grupparbeten. Genom att integrera språk, 

skrivande, konstruerande, datoranvändande, fotografering etc. så fick eleverna arbeta över en rad 

olika ämneskategorier, så som svenska, matematik, bild, teknik, IT-teknik osv. (se bilaga 2). 

När de gäller de övriga informanterna främst på förskolorna, menade en informant att det är 

naturligt att jobba ämnesintegrerat då det sker ”nästan omedvetet”, eftersom man på förskolan 

inte har ”inrutade” lektionspass, som i skolan. Förskolepedagogerna uppgav också att det nya 

pedagogiska materialet kunde integreras i pågående temaarbeten.  

Att ge barn tillgång till mångfald och variation är nyckelbegrepp som Bergius & Emanuelsson 

diskuterar. Författarna sätter också problemlösning, kreativitet och skapande i fokus, samt att 

elever och lärare ska ha roligt tillsammans (Bergius & Emanuelsson 2008: 4-11). 

Detta kan exempelvis ske genom att hjälpa barnen att se den matematik som finns i vardagen 

(Dovenborg 2006: 7-9). 

Att det var roligt att konstruera med det nya materialet var det många informanter uppgav. Det 

var också många barn som började konstruera olika saker de upplevt i sin omgivning, till 

exempel, ”glasögon, teleskop, avloppsledningar, tunnelbana” etc. (se 7:8 förskola B). 

 

Frågeställning 8:4. Vilka för/nackdelar ser informanterna i materialet? 

 Majoriteten av informanterna, både barn och vuxna, var övervägande positiva till det nya 

pedagogiska materialet, förutom två informanter. Den ena (se 7:5 besökare Tekniska museet) 

uttryckte att materialet var ”uttröttande och rörigt med alla delar, då man ska hitta likadana delar 

för att det ska gå ihop och passa, t ex. om man ska göra en fotboll”. Den andra informanten som 

var negativ (se 7:2 deltagare A) menade att materialet inte hade något matematikdidaktiskt 

innehåll alls, utan var mer lämpat för teknik och konstruktion.  

Informant A menade också att materialet var vilseledande, då filmerna under informationskvällen 

visade stora konstruktioner, som inte hade något med matematikdidaktiskt innehåll alls att göra. 

Informanten upplevde också att det bara var en kommersiell försäljningstaktik att lansera ännu ett 

dyrbart material. Informantens samlade omdöme var att man måste vara en mycket skicklig 

lärare, om man ska arbeta med det nya pedagogiska materialet. Informanten var dock positiv till 

att använda materialet för att utveckla elevers geometrikunskaper, samt små barns finmotorik och 

kreativitet.   
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Informant B var däremot mycket entusiastisk över det nya pedagogiska materialets 

matematikdidaktiska potential (se 7:3 deltagare B). Denna högskolelektor har även ansökt och 

fått anslag till att forska kring det nya pedagogiska materialet.  

När det gäller själva materialet 4DFrame, så uppgav pedagogerna på de olika förskolorna att 

nackdelen var att få överblick över materialet, samt att lådorna som materialet levererades i var 

för små. Det var också tidskrävande att plocka isär och lägga tillbaks materialet i lådorna. En 

annan nackdel som angavs var att det inte finns någon svensk instruktionsguide. 

Informanterna uppgav också att det nya pedagogiska materialet gav barnen möjlighet till fantasi 

och kreativitet, samt matematiska utmaningar. Att laborera med det nya pedagogiska materialet 

bidrog också till samarbete mellan barnen. Pedagogerna såg inte heller någon skillnad på intresse 

och nyfikenhet hos pojkar och flickor, när det nya pedagogiska materialet introducerades för 

barngruppen. En annan aspekt informanterna noterade var att det nya pedagogiska materialet 

bidrog till koncentration (även för barn som har svårt med det annars).  

Att hitta alternativa och intresseväckande material och arbetsmetoder för barn med 

koncentrationssvårigheter är något som Malmer diskuterar (Malmer 2002: 183-184).  

 

9. Slutdiskussion/sammanfattning 

Jag har i denna studie haft som syfte att undersöka hur informanterna upplevt att arbeta med ett 

nytt pedagogiskt material tillsammans med förskolebarn och lågstadieelever. Jag har även 

reflekterat över vilka möjligheter ett nytt pedagogiskt material kan föra med sig. Genom att 

intervjua informanter har jag fått ökad insikt hur man på olika sätt kan arbeta praktiskt med 

pedagogiska material. Genom analyserande av empirisk data har det framkommit att det finns 

skilda uppfattningar om det nya pedagogiska materialets matematikdidaktiska potential. Jag kan 

dock utifrån mina resultat konstatera att informanterna tyckte att det nya pedagogiska materialet 

lämpade sig bra för att utveckla elevers geometriska kunskaper, vilket även de informanter som 

för övrigt var kritiska uppgav.  

Att elever i Sverige behöver få mer gedigna kunskaper inom geometri framgår i rapporten från 

”Svenska elevers matematikkunskaper TIMSS 2007” (Skolverket 2010: 13). Jag menar att detta 

nya pedagogiska material kan vara ett komplement i undervisningen för att stimulera och 

utveckla elevers geometriska kunskaper på ett konkret sätt. Jag har dock i mina efterforskningar 
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inte funnit någon forskning kring detta nya pedagogiska material, men det framkommer i studien 

att en högskolelektor fått forskningsanslag till att forska om det nya pedagogiska materialet.  

Att det fanns vissa nackdelar med det nya pedagogiska materialet framkommer i studien, men 

resultaten visar också att förskolebarn, elever och pedagoger genom interaktion och samspel med 

varandra, använt sig av både kreativitet och fantasi, då de lekt och laborerat med det nya 

pedagogiska materialet. Genom så kallad stöttning som Gibbons och Bergius & Emanuelsson 

diskuterar i sina böcker, har eleverna haft möjlighet att utveckla nya förkunskaper.  

Barnen har också med hjälp av stöttning har haft möjlighet att komma närmare det som Vygotskij 

kallar för ”zonen för närmaste utveckling” då barnen genom ämnesintegrerat arbetssätt haft 

möjlighet att integrera olika kunskaper till tidigare erfarenheter. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv har vuxna och barn i interaktion med varandra använt sig av språket, då de diskuterat 

och delgett varandra sina erfarenheter och upplevelser. 

Att det inte finns någon ”kungsväg” till förståelse diskuteras av Gardner, han menar att det finns 

olika sätt att förbättra inlärning. Ett sätt är via inspirerande ”mästare” som leder ”nybörjaren”.  

Att hitta nya alternativa sätt att inspirera och leda barn till nya erfarenheter och ny kunskap, 

menar jag är en utmaning för oss pedagoger.  

I studien framkommer att barnen jobbat ämnesintegrerat vilket bland annat inneburit att de 

stimulerats till samtal och interaktion med varandra, vilket i sin tur lett till ny kunskap. Hartman 

skriver att värdegrunden är pragmatisk vilket i korthet innebär att kunskapen inte har något 

egenvärde, utan det är kunskapens användbarhet dess nytta, som ger den ett värde (Hartman 

2005: 231). 

För att kunna ge elever relevanta kunskaper är det viktigt att lärare är uppdaterade i skolans och 

kommuners lokala kursplaner. I skolinspektions kvalitetsgranskning kan man läsa att:  

 

Många lärare upplever att de inte har tillräckliga kunskaper om kursplanen. Sammantaget verkar kursplanen 

ha en svag eller obefintlig styrning/vägledning för lärarna. Ett skäl kan vara att kursplanen är skriven på ett 

sätt som är svårt att förstå och att skolorna har lagt för lite tid för gemensamma diskussioner och tolkningar. 

Lärarna har svårt att urskilja de kompetenser som undervisningen syftar att ge eleverna (Skolinspektionen 

2009: 8). 

 

Att lösa detta problem menar jag är en mycket viktig uppgift i skolans pedagogiska arbete för att 

ge elever den kunskap de har rätt till. Att skolan behöver hitta nya kreativa arbetsmetoder visar 
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även tidigare forskning. Ett arbete som just nu pågår är att förtydliga förskolans läroplan vilket är 

positivt, för som jag skrev i inledningen så ska ”Förskolan lägga grunden för livslångt lärande.” 

(Lpo98: 4). Ett sätt att uppnå detta är just utveckla tydliga mål och riktlinjer för hur detta 

praktiskt ska gå till. 

En sak jag reflekterade över under denna studie var att det är så ”självklart” att arbeta 

ämnesintegrerat på förskolor, medan skolorna har mer ämnesindelade lektioner. Som en 

informant uttryckte det, så är det ”naturligt att jobba ämnesintegrerat” då det sker ”nästan 

omedvetet”, eftersom man på förskolan inte har ”inrutade lektionspass, som i skolan”  

(se frågeställning 8:3). 

 

9:1. Slutord 

Jag har i min studie analyserat ett nytt pedagogiskt material som ännu inte har kommit ut på 

marknaden. Under mina efterforskningar har jag inte funnit någon dokumenterad forskning kring 

det nya pedagogiska materialet, varken i Sydkorea eller i Sverige. Däremot har jag i mina 

efterforskningar funnit att studenter på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm under 

vårterminen 2010 skriver uppsatser om det nya pedagogiska materialet. Då dessa uppsatser inte 

publicerats än, har möjlighet till referat och efterforskningar inte varit möjligt utifrån dessa i 

denna studie. Däremot är de förhoppningsvis ett möjligt komplement till denna studie framöver. 

Dessutom har forskningsanslag beviljats till en högskola där det nya pedagogiska materialet 

kommer att utvärderas framöver. 

 

9:2. Framtida forskning 

Då Rystedt & Trygg konstaterar att det finns lite forskning kring laborativa material för elever 

främst på mellanstadiet ( Rydstedt & Trygg 2010: s. 22-23), menar jag att det vore intressant att  

bedriva forskning kring detta, genom att exempelvis jämföra olika pedagogiska material. 

Det vore även intressant att utforma två försöksgrupper, där man i den ena gruppen aktivt jobbar 

med hjälp av det nya pedagogiska materialet, exempelvis i geometri, medan man i den andra 

gruppen jobbar på ”traditionellt” sätt, för att sedan analysera och utvärdera resultaten. 
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11. Bilagor  

1. Reviderad ansökan om medel för ämnesdidaktisk utveckling från informant B. 

 

Fotobilagor 

2. Elevers egen saga: ”Fyr –flygaren” 

3. Foton tagna på en av förskolorna som provade det nya pedagogiska materialet under en 

begränsad tid. 

 

Bilagor med intervjufrågor och frågeställningar utskickade till informanter via mail eller 

vid direktkontakt 

4. Frågeställning till förskola A, B, som provat materialet under en kortare tidsperiod. 

5. Frågeställning till Deltagare A. och B. från informationskväll, utskickat via mail. 

6. Frågor till studiebesök på en skola i Stockholm. 

7. Intervjufrågor till intendent på Tekniska museet.  

8. Intervjufrågor till ”Försöksskola”. 

9. Frågor till besökare på Tekniska museet.  

 

1. Utdrag ur reviderad ansökan om medel för ämnesdidaktisk utveckling från informant B 

Till XXX högskolans Lärarutbildningens föreståndare XXX och forskningsledare XXX 
Ansökan om medel för ämnesdidaktisk utveckling 

Sökande: XXX Högskolelektor i matematikdidaktik, Ämnesansvarig för matematik med didaktisk inriktning. 
Institutionen för livsvetenskaper, XXX Högskola 
 
Målsättning och frågeställning: Jag ansöker om finansiering av 30 % av heltid för mitt forskningsprojekt inriktat 
på utveckling av undervisning inom matematikdidaktik för lärarstuderande med syftet att förbättra deras kunskaper 
inom matematik och matematikdidaktik.  Det gäller framförallt kunskaper kring geometri hos blivande 
förskolelärare, förskoleklasslärare, lärare för grundskolans tidigare år och för fritidspedagoger. Ett till syfte är att i 
enighet med de krav som ställs inför utbildning av blivande lärare som ställs i propositionen för lärarutbildningen 
(Bäst i klassen, 2010), ge våra studenter nya redskap för modern skolmatematikundervisning.  
 
Bakgrund 
Nuvarande situationen i skola med matematikundervisning. Vilken undervisning i matematik har våra 
studenter fått under deras skolgång: Skolverkets granskning under senaste flera år har visat att matematikintresset 
är varierande hos elever i svenska skolan idag och att den traditionella undervisningen är den dominerande i många i 
dagens skolor (Skolverket, 2003). Skolverket fastslår att matematikundervisningen måste förändras. Den bör 
karakteriseras av större variation för att väcka nyfikenhet, skapa lust och engagera fler elever. Ett varierat arbetssätt 
behöver utformas. T.ex. med utökad användning av laborativt arbete. Arbetet med lärandet i matematik bör 
organiseras på det sättet att det ska finnas mer utrymme för tanke, känsla, upptäckarglädje, engagemang och aktivitet 
både hos elever och hos lärare. Skolverket har också fastslagit att alltför flitigt läroboksanvändande medför att 
matematiken blir för enformig som leder till att många elever tar avstånd från ämnet. Elever tappar fokus i sina 
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studier och förståelse att matematiken är så värdefullt ämne med stor betydelse för vad man behöver lära sig för 
framtida studier samt för framtida privat- och yrkesliv.  

Skolverket poängterar att undervisning i matematik måste vara relevant och begripligt, det måste 
finnas variation i undervisningen som engagerar elever och lärare. Elever ska inte göra mekaniska övningar med 
istället ska få möjlighet att reflektera över sytt lärande. Laborativa undervisningsformer används flytigt och 
framgångrikt för dessa ändamål under lärandet av naturämnena. Matematikdidaktisk forskning har visat att även 
inom matematikundervisning, laborativundervisningsform leder till att matematiken upplevas av elever som 
meningsfull, intressant och att ämnet därmed stärkas (Emanuelsson, G. 1992 & 1995; Rystedt, E. & L. Trygg, 2005 
& 2010). Skolverkets baserar sina slutsatser i första hand på styrdokument: på Lpo94, Lpfö98, på Kursplan i 
matematik (Lpo94, Lpfö98, Kursplan med kommentarer, Baskunnande i matematik). Resultat av svensk 
matematikdidaktisk forskning om betydelse av meningsfullt laborativt arbete inom matematik sammanfaller med 
resultat från forskare från andra länder (Cromwell, 2004; Fosnot, C& M. Dolk, 2001; Kawamura, M., 2001; Lamon, 
S. J. 1999). 

I delkursen ”XXX”  har jag formulerat hemskrivningsuppgift för studenter på det sättet så att de 
ombeds att fundera över det positiva och negativa erfarenheter av egen skolgång när det gäller matematik och 
jämföra den med nuvarande situation i skola. De flesta studenter beskriver egen skolgång som liknar den 
undervisning som beskrivs ovan i samband med Skolverkets granskning. Det är viktigt att studenter ta avstånd från 
den typen av undervisning och bryter ifrån den ”negativa skripten” (Stigler, J. W. & J. Hiebert, 1999) som de har fått 
i sin tidigare utbildning. Ett av största mål för ämnesdidaktisk utveckling av utbildning i matematikdidaktik är att 
hjälpa studenter att skaffa genom vår undervisning en ”positiv skript” och föra den vidare till sina blivande elever. 
 
/…/ 
Definiering av intressen inom matematikdidaktik och forskningsfältet: Vad är 4DFrame och varför kan det 
materialet förbättra studenternas kunskaper i geometri? Jag bestämde mig att prova tillsammans med personal från 
Tekniska Museet ett material som heter 4DFrame (Park H.- G., 2009). Under hösten 2009 deltog jag i praktiskt 
seminarium kring 4DFrame som gavs av syd koreanska lärare och forskare som skapade och utvecklar materialet 
vidare. Jag har lärt mig vilka unika möjligheter som materialet levererar. Detta är ett nytt laborativt material som har 
visat sig väldigt positivt i undervisning i Syd Korea på grundskolenivå, framförallt för undervisning i geometri men 
också för andra delar av skolmatematik, naturämnen och estetiska ämnen. 4DFrame materialet består av plaströr av 
olika längder som kan kopplas samman genom kontakter (connectors eng.) som har varierade vinklar samt några 
andra delar. 4DFrame finns tillgänglig i 3 olika storleksvariationer som kan avvändas inomhus, utomhus, för 
förskolebarn och skolbarn. Materialet har fina färger, det är fint att röra vid, hygieniskt (lätt att tvätta, som är viktigt 
för skolansanvändning), det är omöjligt att förstöra materialet av misstag på grund av att det är byggt av poly-
prophylene som är starkare än stål, men det är lätt att utforma med sax och lätt att böja. Materialet har en stor estetisk 
potential och kan användas inte bara för undervisning i matematik, men i undervisning av naturämnen, bild, teknik 
samt andra ämnen. Materialet passar för ämnesintegrerad undervisning. De tre viktigaste möjligheter med materialet 
är: 1. Det är möjligt för elever/studenter att lätt göra vilken figur eller geometrisk kropp som helst och bygga om 
figuren i fall kunskapen utökas eller förbättras.  Modeller från papper eller trä ger inte den möjligheten. 2. Läraren 
kan använda materialet för att integrera matematik och naturämnena, till exempel, kemi, fysik och matematik. 3. 
Materialet ger en möjlighet för att involvera hela klassen i gemensamt arbete och lärandet. Man kan börja på 
individuellt nivå, sedan arbeta ett par person tillsammans och sedan även arbeta hela klassen tillsammans, som i 
arbetet med Sierpinski pyramid. Det materialet kan göra undervisning lustfyllt. Elever är nyfikna på resultatet. De 
vill fortsätta och prova nya saker. De får inte bara höra, läsa och skriva när de övar och arbetar, men att de får arbeta 
med geometri på ett praktiskt sätt, med sina händer. Arbetet med 4DFrame involverar alla komponenter av geometri: 
teoretisk, teknisk och kognitiv. 

4DFrame materialet används under senaste 10 år av lärare och forskare i Syd Korea som undervisar i 
matematik på grundskolenivå och som utvecklar materialet vidare. Man har undersökt vilka resultat som har 
åstadkommits genom att använda materialet. Det har visat sig att användningen av 4DFrame leder till att elever ofta 
gör stora framsteg. Elever utvecklar ett intresse för matematik och tilltron till sin egen kreativitet och till sitt 
tänkande. Det har också visats sig att elever som använder 4DFrame utvecklar förmågan att generalisera, lära sig 
matematiska begrepp, lösa problem, skapa två- och tredimensionella modeller, träna egenskaper och relationer samt 
lära sig att integrera matematiska kunskaper i sitt lärande av naturvetenskapliga ämnen och andra skolämnen, 
exempelvis historia och bild.  
 
Undersökningsfråga.  Det kan vara viktigt att göra matematikdidaktisk forskning inriktad på vilken ämnesdidaktisk 
utveckling kan åstadkommas med användning av 4DFrame i lärarutbildning. Det bör studeras huruvida 
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användning av 4DFrame i lärarutbildning kan utöka studenters ämneskunskaper och didaktiska färdigheter 
samt skulle kunna fungera som ett modernt instrument för att förbättra kunskaper i geometri i svenska skola. 
Baserad på mina preliminära resultat (se nedan) från undervisning på XXX inom lärarutbildning samt på resultat av 
mina kollegor från Syd Korea, förväntar man sig att utökad användning av 4DFrame i undervisning kommer 
att leda till en avsevärd förbättring av studenternas kunskaper inom geometri och inom andra delar av 
matematik. Man kan också förvänta sig att studenternas lyst att studera matematik och sedan undervisa i matematik 
på förskola och grundskola kommer att växa mycket. 
 /…/ 
Sammanfattning. Ansökan representerar det första steget i planerat forskningsprojekt inom matematikdidaktik som 
är inriktad på utveckling av lärarstuderandes kunskaper inom matematik och matematikdidaktik, framförallt inom 
geometri, men också inom andra delar av matematik. Det planeras att koncentrera forskningen initialt kring nytt 
laborativt material 4DFrame som har visat sig att ha intressanta perspektiv för utveckling av kognitiva lärande 
processer i matematik.  
XXX fil. dok.    Stockholm den 11 mars 2010 
/…/ 
 
2. Elevers egna sagor utifrån sitt arbete med det nya pedagogiska materialet 
 

Bord 4:as  
Farkost!!! 

Vi har valt att göra en farkost och den heter Fyr-flygaren. Nu ska vi beskriva den. Den 
har fyra hjul, två vingar och den har sprängmedel i sig så den kan åka fort. Det är så att 
farkosten tar in luft från en motor då finns det gas där inne då blir luften ännu mer gas då 
blir det varmt i motorn och då blir det en explosion där inne då blir det eld där inne och 
då fortsätter det att bli eld för vi har sprängmedel i den. Vår farkost är ett privatplan för 
dem som har råd med att köpa en privat pilot och planet. När man går in i skeppet så 
kommer man till en stad den heter fyr-staden det är väldigt stort där så man kan ha en 
semester där fast oftast blir det fullbokat på minst en vecka. Om man inte orkar gå så 
kan man åka taxi till t.ex bio eller så kan man åka till sin svit.    
 Om man vill åka i fyr-flygaren så kostar det 9000000kr. Och så klart har fyr-flygaren 
oändligt stjärnor. Vi har t.ex bubbelpool och stolar med inbyggd massage. Om det är 
kallt kan man få varm choklad om man vill. Vi är det mest populäraste planet i hela 
världen! Vi har också ett tivoli där det finns 30 berg och dalbanor och karuseller. Vi säljer 
också sockervadd där och sådana där saker. Det finns världens bästa sjukhus där. 
Den kan åka från Sverige till Australien på 1 timme. Dom mest speciella människorna får 
åka på den bästa berg och dalbanan som finns på hela fyr-flygaren. Den är 450 meter 
lång och en vinge är 150 meter lång den väger 5000 ton. Nu har vi berättat om Bord: 4 
Farkost och den heter...FYR-FLYGAREN!!!  
 
 
 
 
 
 
 
AV: Alexander T,Fredrika H,Alexandra 
S,William U och Emilie H! 
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Bilaga 3: Foton tagna på en av förskolorna som provade det nya pedagogiska materialet 
under en begränsad tid 
 

 
Informantens skrev i sin utvärdering efter provtiden att ”Efter ett tag började barnens kreativitet att växa” det blev 

hundar, trollspö, hus, lasersvärd, något barn gjorde bokstaven x.  

Några barn började först bygga, sen blev fler och fler intresserade. Det blev även blommor som i sin tur ledde till 

rollekar, där blombuketten var till ”mamma, syster” osv. 

 

Bilagor med intervjufrågor och frågeställningar utskickade till informanter via mail eller 

vid direktkontakt. 

4. Frågeställning till förskola A och B, som provat materialet under en kortare tidsperiod 

(Skickar med ett första utkast på syfte och frågeställningar till arbetet, så ni får ett ”hum” om vad det rör sig om). 

Syfte:  
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Syftet med undersökningen är att undersöka hur informanterna i studien upplever materialets matematik-didaktiska 
potential, samt hur materialet fungerar praktiskt ute i informanternas förskolor och skolor. 
 
Frågeställning:  

• Hur upplever informanterna att materialet fungerar jämfört med andra liknande material, exempelvis ”ärtor 
och tandpetare, sugrör, lego” etc.  

• På vilket sätt kan det nya pedagogiska materialet väcka barnens matematiska kreativitet, samt stimulera till 
lärande?  

• På vilket sätt kan det nya pedagogiska materialet användas för att arbeta utifrån ett ämnesintegrerat 
arbetssätt i förskolan och skolan? 

• Vilka för/nackdelar ser informanterna i materialet? 
 
Skriver några exempel att studera, ni får även gärna ha egna infallsvinklar, det här är bara ett stöd. 
 

• Hur mottas materialet av barnen/eleverna. 
• Fundera på vilken kunskap barnen/eleverna har inom främst geometri, innan ni börjar arbeta med materialet. 

Vad har de efter olika arbetssituationer med materialet lärt sig, om de nu över huvud taget lärt sig något? 
• ”Kolla” under arbetets gång om barnen/eleverna utrycker några geometriska begrepp, exempelvis triangel -

trekant, kvadrat- fyrkant etc. Kolla även överlag vad barnen/eleverna pratar om, när de arbetar med 
materialet, exempelvis fantasi, kreativitet etc. 

• Svara även hur ni själv upplever materialet utifrån frågeställningarna, samt hur ni ser på materialet ur 
matematikdidaktisk synvinkel. 

 
5. Frågeställning till Deltagare A. och B. från informationskväll: 
 
Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka hur informanterna i studien upplever materialets matematik-
didaktiska potential, samt hur materialet fungerar praktiskt ute i informanternas förskolor och skolor. 
 
Frågeställning:  

• Hur upplever informanterna att materialet fungerar jämfört med andra liknande material, exempelvis ”ärtor 
och tandpetare, sugrör, lego” etc.  

• På vilket sätt kan det nya pedagogiska materialet väcka barnens matematiska kreativitet, samt stimulera till 
lärande?  

• På vilket sätt kan det nya pedagogiska materialet användas för att arbeta utifrån ett ämnesintegrerat 
arbetssätt i förskolan och skolan? 

• Vilka för/nackdelar ser informanterna i materialet? 
 
6. Frågor till studiebesök på en skola i Stockholm: 
 
Syfte:  
 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur informanterna i studien upplever materialets matematik-didaktiska 
potential, samt hur materialet fungerar praktiskt ute i informanternas förskolor och skolor.  
 

• Är det här en kommunal skola? 
• Hur länge har du jobbat som lärare? 
• Hur kom du i kontakt med 4DFrame? 
• På viket sätt har ni arbetat med materialet? 
• Vad tycker eleverna om materialet? 
• Hur är det i jämförelse med andra material ni jobbat med? 
• Vilka matematikdidaktiska för/nackdelar ser du med materialet? 
• Vilka utvecklingsmöjligheter ser du med materialet?  
• Hur arbetar ni mot läroplanen med materialet? 
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Frågeställning:  
• På vilket sätt kan det nya pedagogiska materialet väcka barnens matematiska kreativitet, samt stimulera till 

lärande?  
• På vilket sätt kan det nya pedagogiska materialet användas för att arbeta utifrån ett ämnesintegrerat 

arbetssätt i förskolan och skolan? 
• Hur upplever informanterna materialet fungerar jämfört med andra liknande material exempelvis lego, 

sugrör, ”ärtor och tandpetare” etc.) 
 
Diskutera med XXXX  utifrån Lpo94 och nya läroplanen ang. arbetet med 4 DFrame 
och hur de använder 4D konkret 
 
7. Intervjufrågor till intendent på Tekniska museet:  
 
Syftet med undersökningen är att studera på vilket sätt Tekniska museets verkstad delvis bidrar till att introducera ett 
nytt laborativt material till allmänhet, samt till förskole- och skolpersonal i Sverige. 
Frågeställning: 

• Hur arbetar man konkret med 4DFrame i Sydkoreanska skolor? 
• På vilket sätt bidrar 4DFrame till att utveckla elevens matematikkunskaper, föra logiska resonemang, samt 

utveckla kreativitet? 
• Hur och på vilket sätt bidrar 4DFrame till ämnesintegrerat arbetssätt? 
• På vilket sätt bidrar 4DFrame till att utveckla elevens skriftliga och muntliga språkkunskaper?  
• Finns det/ vilka nackdelar finns med materialet 4DFrame? 

 
 (TM=Tekniska museet) (4D=Det nya pedagogiska materialet 4DFrame) 

• Hur länge har du arbetat på TM? 
• Vad har du för utbildning? 
• Vad har du för arbetsuppgift på Tekniska museet? 
• Hur och när kom du i kontakt med 4D första gången? 
• Vilka fördelar/utvecklingsmöjligheter ser du med det laborativa materialet? nackdelar? 
• Hur länge har ni samarbetat med 4D? 
• Vem tog beslutet om att införa materialet på TM? 
• Hur länge har ni haft 4DFrame för allmänheten? 
• Vad anser besökare/familjer om materialet, enligt din erfarenhet? 
• Finns materialet till salu för allmänheten? 
• Vad kostar det? 
• Är det stor efterfrågan på materialet? 
• Finns det några ekonomiska ”vinster” för TM gällande 4D? 
• Hur ofta har ni kurser/utbildning för pedagoger beträffande materialet på TM? 
• Vem leder kurserna? 
• Vems initiativ var det att sprida materialet till pedagoger i Sverige? 
• Hur sprids info. till förskolor/skolor ang. materialet? 
• Hur många förskolor/skolor jobbar aktivt med 4D? 
• Är det några som forskar om materialet i dagsläget? 
• Finns det någon tidigare forskning om materialet utomlands? 
• Hur kom tankarna att skapa samarbete med en ”högskola”? 

+Bakgrund info. ang. varför och hur 4D skapades av Mr. +materialfakta 
 
8. Intervjufrågor till ”Försöksskola” 
Hej, skickar med ett första utkast på syfte och frågeställningar till examensarbetet, så ni får ett ”hum” om vad det 
rör sig om. Vore tacksam om ni utifrån frågeställningarna kunde analysera era erfarenheter av 4DFrame. Det 
vore även bra om ni kan analysera materialet utifrån matematikdidaktisk synvinkel, (om ni nu ser någon 
matematikdidaktisk potential i 4DFrame, om inte motivera gärna det) 
Skriv hur ni arbetat och upplevt materialet, jag vet att ni ”bara har provat” materialet, men era synpunkter är 
ändå viktiga i undersökningen 
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En tanke jag har är att jämföra materialet på något sätt, därför är allt av vikt, åsikter om för- och nackdelar, 
jämförelse och erfarenheter av arbete med andra material etc. 
Syfte:  
Syftet med undersökningen är att undersöka hur informanterna i studien upplever materialets matematik-didaktiska 
potential, samt hur materialet fungerar praktiskt ute i informanternas förskolor och skolor. 
Frågeställning:  

• Hur upplever informanterna att materialet fungerar jämfört med andra liknande material, exempelvis ”ärtor 
och tandpetare, sugrör, lego” etc.  

• På vilket sätt kan det nya pedagogiska materialet väcka barnens matematiska kreativitet, samt stimulera till 
lärande?  

• På vilket sätt kan det nya pedagogiska materialet användas för att arbeta utifrån ett ämnesintegrerat 
arbetssätt i förskolan och skolan? 

• Vilka för/nackdelar ser informanterna i materialet? 
Skriver gärna andra tankar och idéer, jag behöver alla synpunkter. Skickar några stödfrågor, men är mycket 
tacksam för all information ang. materialet. Både positivt och negativt. 

• Hur mottas materialet av barnen/eleverna? 
• Hur fungerar materialet gällande exempelvis geometri jämförelsevis med andra material? 
• Har eleverna lärt sig något ”extra” genom 4DFrame, som ni ser det? 
• Svara även hur ni själv upplever materialet utifrån frågeställningarna, samt hur ni ser på materialet ur 

matematikdidaktisk synvinkel. 
Tack på förhand för deltagande och engagemang. Vänligen. Anneli 
 
9. Frågor till allmänhet på Tekniska museet: 
 
Frågor till vuxna besökare: 

• Hur ”hittade ni till 4DFrame materialet? 
• Har ni konstruerat med det förut, och i så fall var? 
• Vad tycker ni om materialet, för/nackdelar? 
• Skulle du köpa 4DFrame om det fanns ute på marknaden? 
• Vad tror du barn kan lära sig med 4DFrame? 

 
Frågor till besökande barn: 

• Beskriv vad du tycker om 4DFrame? 
• Har du arbetat eller sett materialet förut? 
• Vilka andra byggmaterial har du byggt med förut? 
• Vet du något material som påminner om 4DFrame? 
• Vad tror du att du kan lära dig med 4DFrame? 
• Skulle du vilja ha det i skolan under lektioner, och till vad i så fall 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


