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Syftet med denna studie är att undersöka varför och hur lärare använder 
konkret material i matematikundervisningen för att uppfylla ett matematiskt 
mål. Genom att observera och intervjua fyra lärare med erfarenheter inom 
ämnet, framkommer resultat som visar att lärare är positiva till laborativa 
arbetssätt men att läroboken upplevs allt för styrande och på så sätt utgör ett 
hinder. Syftet med det konkreta materialet lyfts inte alltid fram, vilket resulterar 
i att syftet blir underordnat själva användandet av konkret material. Slutsatsen 
blir således att måluppfyllelsen inte går att bedöma i de fall aktiviteterna med 
konkret material inte har ett givet syfte. 
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1 Inledning       

Lärares val av arbetssätt och undervisningens innehåll är avgörande faktorer för 
att stödja elevers kunskapsutveckling inom matematik. Det är först när eleverna 
förstår syftet och meningen med olika aktiviteter som de blir meningsfulla för 
eleverna (Ahlberg, 2000). I enlighet med skolans styrdokument (Skolverket, 2011a) 
ska lärare erbjuda varje elev varierade arbetsformer och metoder för att kunna 
tillgodose elevers individuella förutsättningar och behov. Ahlberg (2000) menar att 
undervisningen i matematik bör vara varierande och inbegripa såväl laborativ 
matematik och lek, som färdighetsträning för att främja alla elevers lärande. För att 
möta elevers olikheter i undervisningen, skriver Heddens (1986), att det bör finnas en 
tydlig struktur för hur lärare kan bemöta detta och att lärare behöver fokusera mer på 
att utveckla elevers matematiska tankestrategier. Dock menar författaren att lärare 
ofta bara erbjuder ytterligare konkret material, i stället för att fokusera på att bygga 
upp elevernas förståelse för sambanden mellan det konkreta materialet och de 
matematiska strategierna. Marshall och Swan (2008) redogör för forskning som visar 
att lärare använder konkret material alltför kortsiktigt i matematikundervisningen, 
vilket inte visat sig vara särskilt effektivt. Författarna beskriver dessutom resultat 
från forskningsstudier som visat att lärare använder konkret material utan att 
ifrågasätta syftet. Rystedt och Trygg (2010) beskriver att det finns ett stort 
intresse för laborativ matematikundervisning i Sverige, och laborativa arbetssätt med 
konkret material och matematikverkstäder är vanligt förekommande i de svenska 
skolorna. Samtidigt påtalar författarna att det finns en brist i grundläggande 
förståelse hos lärare för hur det laborativa arbetssättet kan användas i 
matematikundervisningen. Resultat från Marshall och Swans (2008) studie påvisar 
att lärare trots kunskap om det konkreta materialets fördelar för elevers lärande, inte 
alltid är villiga till kompetensutveckling inom området. Skolverket (2011b) beskriver 
att möjligheterna för att lyckas i arbetet med konkret material i undervisningen 
kräver att lärare har goda matematikkunskaper, förmåga att lära ut och instruera 
elever för att nå måluppfyllelse. Utbudet och organisering av material är inte det mest 
väsentliga skriver Skolverket (2011b), utan hur materialet används och framför allt 
vad det ska fylla för syfte. ”För att det ska ske ett meningsfullt och generaliserbart 
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lärande, så måste emellertid undervisningen bygga på en didaktiskt hållbar teori, 
förankrad i beprövad erfarenhet” (Skolverket, 2011b, s. 30).    

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

TIMSS-resultaten 2007 visade att svenska elevers matematikkunskaper försämrats. 
Regeringen gjorde mot bakgrund av detta en matematiksatsning i syfte att förbättra 
elevers kunskaper, vilket bland annat innebar förändrade arbetsformer så som 
laborativa arbetssätt med konkret material. Matematiksatsningen pågick mellan åren 
2009 och 2011 och Skolverkets (2011b) efterföljande rapport visar att lärare ser 
läroböcker som ett hinder för ett varierande arbetssätt, och att dessa styr 
undervisningen för mycket. Samtidigt påvisade resultaten att det konkreta materialet 
i sig tog fokus från det matematiska innehållet och målet med undervisningen.  

Syftet med denna studie är att belysa varför och hur lärare använder sig av konkret 
material för att nå måluppfyllelse i matematikundervisningen.  

För att uppnå studiens syfte observeras och intervjuas fyra lärare i årskurs 1–3 med 
fokus på följande forskningsfrågor; 

1. Vilket syfte har lärarna med användningen av laborativ matematik och konkret 
material i undervisningen?  

2. Hur använder lärarna konkret material för att uppfylla ett visst matematiskt 
syfte?  

3. Hur bedömer lärarna att elever uppnått det matematiska målet som var tänkt 
med aktiviteten och det konkreta materialet? 

2 Bakgrund 

I detta kapitel ges en litteraturöversikt som berör forskning inom studiens område. 
Litteraturen har kategoriserats utefter forskningsfrågornas innehåll; Läraren och 
läromedel, konkretisering, möjligheter och hinder samt lärarens roll vid undervisning 
med konkret material. Sist i kapitlet ges en kort beskrivning av de lärandeteorier som 
ligger till grund för resultatdiskussionen. 
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2.1 Läraren och läromedel 

Ahlberg (2000) beskriver att elevers matematikerfarenheter och kunskaper skiljer sig 
mycket åt när de börjar skolan. Genom att ta tillvara elevernas tidigare erfarenheter i 
undervisningen, menar författaren att lärare kan skapa goda förutsättningar för 
ett lustfyllt och fördjupat lärande i matematik. ”När barnen kommer till skolan vid 6–
7 års ålder har de både informellt och formellt kunnande i och om matematik, som 
ska tas tillvara som utgångspunkt för det som görs i klassen. Kunnande ska utvecklas 
och förädlas” (Bergius och Emanuelsson, 2000, s. 146). Bergius och Emanuelsson 
framhåller här lärarens viktiga roll och ansvar för att eleverna ska bibehålla 
upptäckarglädjen och lusten till att utveckla sina kunskaper i matematik. Detta 
innebär, menar författarna, att läraren behöver kunna se bortom de styrande 
läromedlen och hitta arbetsformer som bygger på elevernas tidigare erfarenheter för 
att vidareutveckla den kunskap som eleverna redan besitter. I rapporten från 
Skolverket (2011b) bekräftas detta och lärare anser att läroböcker i matematik är 
styrande och utgör ett hinder för ett varierat arbetssätt. Barns matematiska 
förmågor grundläggs genom lek och skapande redan i tidig ålder och Ahlberg (2000) 
beskriver vikten av att barnens första möte med matematiken i skolan inte blir för 
olik den de tidigare har erfarenheter av. Om undervisningen blir för teoretisk och 
strukturerad kan det innebära att eleverna som inte förstår, känner sig misslyckade 
och får en negativ inställning till matematik.  
 
Emanuelsson m.fl. (1995) beskriver att lärare ofta börjar med den matematiska teorin 
i matematikundervisningen och därefter låter eleverna lösa uppgifter i läroboken. 
Författarna gör dock gällande att undervisningen bör gå från konkreta handlingar 
till teori för att gynna alla elever. Genom att synliggöra matematiken i skolvardagen 
och använda sig av lek och skapande i undervisningen menar Ahlberg (2000), att 
lärare kan erbjuda eleverna många tillfällen att erövra matematiska begrepp och lösa 
problem, vilket i sin tur skapar goda möjligheter för lärande. ”Människors kompetens 
är beroende av att de kan skapa sammanhang och mening i sin omvärld. De 
situationer som männi-skor [sic.] befinner sig i när de använder matematik har stor 
betydelse för hur människor tänker och handlar” (Ahlberg, 2000, s. 19). Skolverket 

(2011b) beskriver att intentionen med laborativ matematik är att skapa möjligheter 
att utveckla de matematiska förmågorna som finns angivna i läroplanen. I läroplanen 
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(Skolverket, 2011a) beskrivs att; ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem” 
(Skolverket, 2011a, s. 9).  

2.1.1 Konkretisering 

Skolverket (2011b) beskriver att benämningen konkret vanligen misstolkas som en 
artefakt med ett egenvärde. Löwing (2006) definierar begreppet konkretisera som 
illustrering av matematiska mönster och begrepp genom någon form av fysiskt 
material. Skolverket (2011b) uttrycker vikten av att lärare med hjälp av konkret 
material har förmågan att undervisa på ett sätt som leder till konkretisering och 
abstraktion av den matematiska idén. Runesson (2014) beskriver att lärare ofta 
fokuserar på själva undervisningsaktiviteten och görandet snarare än på 
undervisningens innehållsliga matematiska mål. Det är med andra ord inte den 
handfasta handlingen som är poängen, skriver Skolverket (2011b), utan målet är att 
materialet ska stödja förståelsen för det abstrakta, det vill säga hur och varför 
laborationer genomförs. ”Det är således inte det ’konkreta materialet’ som leder till 
abstraktion, utan hur materialet används och vad, vilken matematik, läraren lyfter 
fram med hjälp av materialet” (Skolverket, 2011b, s. 28). Löwing (2006) skriver att 
konkretisering kräver att läraren har teoretisk kunskap likaväl som förmågan att 
reflektera kring vilken förståelse det är eleverna ska abstrahera, innan val av material 
och metod tas. En konkretiseringsmetod bör också visas många gånger och vara så 
tydlig att den för eleven blir generaliserbar, vilket betyder att även det matematiska 
språket behöver vara på en nivå som stämmer överens med elevernas förkunskaper 
och utvecklar elevernas matematiska ordförråd. Vidare påtalar författaren att all 
matematik inte är möjlig att konkretisera.  
 
Genom matematiska laborationer blir eleverna delaktiga och får möjlighet att 
interagera och diskutera för att tillgodogöra sig nya erfarenheter, vilket Löwing 
(2006) menar borde vara syftet med aktiviteterna. Skolverket (2011b) beskriver att 
laborativ matematikundervisning har ett praktiskt och ett teoretiskt fokus som bör 
interagera med varandra. Den teoretiska delen är det matematiska målet, det vill säga 
vad eleverna ska lära sig och förstå, och den praktiska delen är själva aktiviteten och 
det material som används. Vidare påtalar Skolverket (2011b) vikten av att lärare har 
en nyanserad syn på aktiviteter med laborationer och konkretisering av matematik. 
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Behovet av att konkretisera är större ju yngre eleverna är, men när de har nått 
abstraktion av ett specifikt matematiskt innehåll bör eleverna få fortsätta träna det 
abstrakta tänkandet och successivt övergå till andra matematiska 
representationsformer. Det konkreta materialet har således tjänat sitt syfte när 
abstraktion har nåtts.  
 
Trygg (2014) påtalar vikten av att gå från det konkreta till det abstrakta, men det är 
även viktigt att ha motsatsen i åtanke och att kunna gå från det abstrakta till det 
konkreta. Författaren menar att det inte spelar någon roll från vilket håll man börjar, 
utan det väsentliga är vad som sker mellan dessa förhållanden för att matematiskt 
lärande ska uppstå. Trygg (2014) beskriver fyra nivåer som ska passeras för att eleven 
ska nå ett abstrakt tänkande. Den konkreta nivån är när eleven jobbar med ett fysiskt 
material som kan undersökas genom alla sinnen, materialet fyller funktionen att 
visualisera något abstrakt och kan underlätta vid matematiska beräkningar. Den 
halvkonkreta nivån är när eleven använder bilder för att illustrera den matematiska 
tanken, istället för fysiska föremål. Den halvabstrakta nivån innebär att eleven har 
övergått och ersatt bilderna mot egenformulerade symboler. Slutligen når eleven den 
abstrakta nivån där eleven kan använda sig av och förstå formella 
matematiksymboler, och använda symbolspråket tillsammans med strategiskt 
tänkande. ”Det mest väsentliga för att material ska komma till verklig nytta i elevers 
lärande är att de ges möjlighet att möta matematikinnehållet på olika nivåer” (Trygg, 
2014, s. 176). Det är först när eleverna får uppleva och upptäcka matematikens 
samband och förhållanden till verkligheten som utveckling sker, skriver Ahlberg 
(2000). Detta menar författaren sker bäst genom att läraren skapar tillfällen för 
eleverna att få kommunicera och reflektera kring olika strategier och matematikens 
språk och uttryck. Steget mellan konkreta laborationer och förståelsen för abstrakta 
talsymboler är lång menar författaren, och forskning har visat att skolan ofta 
introducerar det abstrakta språket och symbolerna för tidigt i undervisningen. Den 
abstrakta fasen nås bäst om eleverna genom undervisningen uppmuntras att pröva 
sig fram, rita och resonera kring olika matematiska uppgifter. Sterner (2014) 
beskriver vikten av att lärare återkopplar matematiska strategier till eleverna, och 
bygger vidare på deras lärande genom att befästa och påvisa ytterligare samband 
mellan matematiska begrepp och elevernas tidigare erfarenheter. Detta styrks även 
av Emanuelsson m.fl. (1995) som anser att; ”Det är viktigt för en elev att ha konkreta 
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upplevelser av situationer som kan matematiseras. Begreppsbildning bygger på 
strukturella likheter i erfarenheter” (Emanuelsson m.fl., 1995, s. 66).  

2.1.2 Möjligheter och hinder med konkret material 

Skolverket (2011b) beskriver att konkret material både har sina fördelar och 
nackdelar, men som tidigare nämnts bör lärare ha i åtanke att; ”Oavsett vilket 
material man använder är det viktigt att det finns en tydlig överensstämmelse mellan 
materialet och den matematiska idé eller tankeform man vill belysa” (Skolverket, 
2011b, s. 74).  

Ahlberg (2000) beskriver att laborativt arbete vanligtvis används i den tidiga 
matematikundervisningen och att avsikten främst är att åskådliggöra tal och ge 
eleverna variation och stimulans. Det är dock viktigt att eleverna ges möjlighet att 
pröva olika former av konkret material för att de inte ska koppla ihop ett specifikt 
material till det matematiska tänkandet. Att använda ett och samma material kan få 
till följd att eleven senare får svårt att klara sig utan materialet. Samtidigt påtalar 
författaren att elever som skulle behöva använda konkret material ibland inte vill då 
det kan upplevas som ett misslyckande inför klasskamraterna. Vidare beskriver 
Ahlberg (2000) att det krävs flera representationsformer så som bild, skrift och 
resonemang för att elever ska erhålla förståelse för matematiska samband. Oscarsson 
(2008) framhåller flera fördelar med matematikverkstäder och laborativa arbetssätt. 
Bland annat kan det underlätta för läraren att anpassa undervisningen utifrån 
elevernas kunskapsnivåer, och det skapar även möjligheter för läraren att bedöma 
och få syn på elevernas starka och svaga punkter och identifiera deras olika lärstilar. 
För eleverna kan ett laborativt arbetssätt även innebära en möjlighet att få syn på det 
egna lärandet och att upptäcka matematiken genom samspel med andra, menar 
författaren. Rystedt och Trygg (2013) menar att ett laborativt arbetssätt tillsammans 
med dokumentation av elevers lärande även främjar lärares egna förståelse.  

Löwing (2006) menar att det konkreta materialet ibland bara används som ett 
manipulationsverktyg för att elever ska få göra något praktiskt, vilket i sin tur kan 
innebära att det konkreta materialet blir ett hinder i elevernas förmåga att kunna 
abstrahera. Marshall och Swan (2008) har i en australiensk studie redogjort för de 
fördelar respektive nackdelar som lärare ser med att använda konkret material i 
matematikundervisningen. Resultaten visar att den mest förekommande fördelen var 
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det visuella stödet som konkret material kan erbjuda, därefter rankades praktiskt 
lärande, ökad förståelse för begrepp och matematiska samband, engagemang, 
motivation, lustfyllt lärande och möjligheten att göra det abstrakta konkretiserat. 
Andra fördelar som framkom var att det passar olika lärstilar, uppmuntrar till 
muntlig språkutveckling, förbättrar finmotoriken samt skapar tillfällen för samarbete 
mellan eleverna. Goh, Tengah, Shahrill och Leong (2017) redogör för liknande 
resultat från en studie gjord i Brunei, liksom Rystedt och Trygg (2010) i en svensk 
studie. Lärarna i den svenska studien angav även positiva fördelar såsom mer 
inspirerande och varierade lektioner samt att elever får möjlighet att använda olika 
sinnen. Trygg (2014) beskriver resultat från en annan studie som visar att elever som 
använt laborativt material presterar bättre, dock menar författaren att konkret 
material bör användas regelbundet under en längre tid för att vara effektiv och tillföra 
kunskap.  

De nackdelar som framkom i Marshall och Swans (2008) studien var brist på 
material, ekonomiska förutsättningar och otillgängligheten till materialet. Andra 
nackdelar som beskrevs var att materialet distraherade eleverna och att eleverna inte 
kunde ta till sig instruktioner, men även möjligheterna att förvara materialet och 
brist på tid för att förbereda och plocka undan. Skolverket (2011b) liksom Rystedt och 
Trygg (2010) presenterar liknande resultat från svenska studier där lärare även 
anger brist på pengar, tid, organisering av material och fysiskt utrymme som hinder 
för att arbeta laborativt. Skolverket (2011b) beskriver att det är viktigt att ha en plan 
för hur erfarenheterna med laborativt arbetssätt ska spridas vidare mellan kollegor 
och hur dessa kan bidra till att utveckla matematikundervisningen på ett hållbart 
sätt. Tillgängligheten till konkret material är A och O för lärare och kan bli avgörande 
för hur frekvent materialet används i undervisningen. Malmer (1990) skriver att om 
lärare inte tar vara på de fördelar som ett laborativt arbetssätt kan medföra kan det 
på sikt leda till försämrad självkänsla, kreativitet och logiskt tänkande hos elever, 
faktum är att man kan ta död på nyfikenheten till att lära menar författaren.  

2.1.3 Lärarens roll vid undervisning med konkret material 

Ahlberg (2000) beskriver att lärares undervisning i matematik präglas av den 
personliga inställningen till ämnet och att lärarens egna erfarenheter och synen på 
den egna kompetensen har stor inverkan. Om lärare känner tilltro och trygghet till 
sin egen förmåga, menar Malmer (1990), att lärare genom en varierad undervisning 
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lättare kan tillvarata elevers inneboende kreativitet. Ahlberg (2000) beskriver vikten 
av att lärare själva kan reflektera över vad som ligger till grund för den egna attityden, 
och genom att rannsaka den egna inställningen kan lärare stötta de elever som är 
negativa till matematik och tycker det är svårt. Denna typ av lärare beskriver Ahlberg 
(2000) som "den reflekterande läraren", det vill säga lärare som kan ta barnens 
perspektiv och strävar efter att förbättra och vidareutveckla sin undervisning för att 
kunna anpassa den till varje elevs individuella behov. ”Den reflekterande läraren 
strävar efter att skapa mening och förståelse i en problematisk situation och prövar 
olika sätt att förstå situationen” (Ahlberg, 2000, s. 12).  
 
Heddens (1986) beskriver att lärares fokus i matematikundervisningen ofta har varit 
att kontrollera elevers minneskunskaper utifrån räkneuppgifters vad-frågor, det vill 
säga frågor som enbart kan besvaras med korrekta eller inkorrekta svar. För att 
hjälpa elever över till ett abstrakt tänkande, menar författaren, att lärare bör fokusera 
mer på att utveckla elevers tankeprocesser genom hur- och varför-frågor där 
möjlighet ges att verbalisera det matematiska tänkandet. Marshall och Swan (2008) 
menar att många lärare på grund av tidsbrist väljer bort det konkreta materialet till 
förmån för läroböcker. Ahlberg (2000) menar att ett läromedelsstyrt arbetssätt kan 
medföra att elever distanseras från det egna tänkandet och att avståndet mellan 
praktisk matematik och abstrakta begrepp blir för stort, vilket i förlängningen kan få 
negativa konsekvenser på det fortsatta lärandet och intresset för matematik. 
Forskning visar enligt Goh m.fl. (2017) att lärare fortfarande föredrar en mer 
traditionell matematikundervisning, där läraren demonstrerar matematiska 
strategier och eleverna upprepar och kopierar det som läraren har visat.  
 
Rystedt och Trygg (2010) gör gällande att både ett laborativt- och ett demonstrerande 
arbetssätt bör kombineras, det vill säga att elever behöver få experimentera men även 
bli handledda av läraren för att kunskapen ska kunna bli brukbar. ”Alla elever bör få 
möta en variation av arbetssätt i matematikundervisningen, de ska både utforska 
matematiken på egen hand och tillsammans med kamrater, men också ges en god, 
välstrukturerad undervisning och handledning” (Trygg, 2014, s. 176). Sterner (2014) 
förespråkar mot bakgrund av det ovannämnda, att lärare bör använda ett varierat 
arbetssätt och prova flera sätt att lösa en uppgift tillsammans med eleverna. Detta 
menar Emanuelsson m.fl. (1995) minskar risken för att elever ska fastna i 
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tankemönster som inte gynnar den matematiska förståelsen. Ahlberg (2000) påtalar 
vikten av att lärare låter eleverna pröva sig fram genom att få använda olika former av 
uttrycksmedel för att upptäcka hur de lär sig bäst. Samtidigt menar Ahlberg (2000) 
att läraren behöver ha förmåga att kunna anpassa matematikundervisningen och 
utmana de elever som redan har goda kunskaper, för att bibehålla deras motivation 
och intresse för ämnet. ”För att stödja alla elever borde läraren ha tillgång till en 
arsenal av metoder och mod att våga pröva sig fram med utgångspunkt i ett 
helhetsperspektiv på det enskilda barnets situation” (Ahlberg, 2000, s. 26).  
 
Skolverket (2011b) uttrycker; ”[…] att det inte räcker att ha en rik tillgång till verktyg 
och material, om man inte vet hur de ska användas” (s.25). Lärarnas 
ämneskunskaper och pedagogiska förmåga är således viktiga komponenter för att det 
konkreta materialet ska fylla någon funktion och stödja elevers förståelse och 
utveckling av specifika matematikbegrepp, menar Marshall och Swan (2008). 
Ahlberg (2000) påtalar vikten av att eleverna får en tilltro till den egna förmågan och 
därför bör lärares fokus läggas på matematiska lösningsprocesser i stället för 
produkten. Genom att låta eleverna få beskriva hur de kommit fram till ett svar 
skapas möjligheter för utbyte av strategier och eleverna kan på så sätt lära av 
varandra. Social interaktion och fokus på lösning snarare än svar, kan dessutom ge 
eleverna mod att pröva sig fram och påverka deras attityd till matematik i positiv 
riktning, menar författaren.  
 
Marshall och Swan (2008) redogör för forskning som påvisat att lärare har en 
övertygelse om att matematikundervisning som innehåller konkret material alltid är 
bra och pedagogisk riktig. En kritisk faktor, som omnämns av författarna, är lärares 
förhållningssätt till konkret material. Om lärare inte är övertygade kring effekterna av 
det konkreta materialet är sannolikheten att användningen minskar, författarna 
menar dessutom att även engagerade lärare behöver kompetensutveckling i hur man 
effektivt kan arbeta med konkret material. Rystedt och Trygg (2010) beskriver studier 
som visat att en engagerad och välutbildad lärare som känner både elever och 
styrdokument, och har förmågan att använda material ändamålsenligt är avgörande 
för ett positivt lärande. Marshall och Swan (2008) framhåller att litteraturen ofta 
beskriver laborativ matematik som en bro mellan det konkreta och abstrakta men 
detta har skapat en debatt kring materialets syfte. Läraren tillskrivs ha den avgörande 
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rollen vid valet av material och hur det ska användas som en del i lärandeprocessen, 
menar författarna. Runesson (2014) påtalar i detta sammanhang vikten av att lärare 
kommunicerar och interagerar med eleverna för att främja en djupare matematisk 
förståelse. Marshall och Swan (2008) anser att språket är det verktyg som skapar 
bron mellan det konkreta och abstrakta, men god kännedom om eleverna och 
lärandemiljön är också faktorer som spelar in. ”[…] både den teoretiska och den 
praktiska aspekten behöver ges förutsättningar att utvecklas för att det ska vara 
möjligt att utveckla laborativa och konkretiserande aktiviteter till ett meningsfullt och 
naturligt inslag i matematikundervisningen” (Skolverket, 2011b, s. 76).    

2.2 Lärandeteoretisk bakgrund 

De teorier som ligger till grund för studiens tolkning är det sociokulturella- och det 
pragmatiska perspektivets syn på lärande. Studiens tolkning utgår från 
forskningsfråga tre och hanteras med särskild betoning på hur de olika 
lärandeteorierna framhåller att lärande sker. 

Säljö (2014) beskriver att lärande enligt den sociokulturella teorin sker i sociala 
sammanhang genom interaktion och språklig kommunikation. Inom teorin beskrivs 
grundläggande begrepp såsom mediering, scaffolding och den närmaste proximala 
utvecklingszonen. Människan är i behov av kulturella redskap för att kunna tolka och 
förstå omvärlden och detta benämns som mediering. Mediering innebär att 
människan är beroende av två redskap för att tillgodogöra sig kunskap, språkliga och 
materiella. Det språkliga redskapet representerar ett mentalt verktyg där siffror, 
symboler, tecken och begrepp ingår. Dessa mentala verktyg utvecklar människan 
genom kulturell miljö och interaktion. Materiella redskap är de fysiska verktyg som 
ger stöd åt tanken till att behärska de mentala verktygen för att uppnå förståelse. En 
förutsättning för att lärande ska ske är således att de materiella och språkliga 
redskapen korrelerar, men det krävs också reflektion kring redskapen genom olika 
representationsformer. Denna kunskapssyn liknar den pragmatiska teorin menar 
Säljö (2014), det vill säga att både teori och praktik är beroende av varandra. Med 
scaffolding menas att den lärande initialt behöver stöd av en mer erfaren person för 
att tillgodogöra sig färdigheter och kunskap. Stödet minskar vartefter den lärande har 
fått mer erfarenhet och kan klara sig själv. Den närmaste proximala 
utvecklingszonen bygger på scaffolding, som innebär att människan utifrån tidigare 
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kunskaper och erfarenheter kan ta till sig nya kunskaper från en mer kunnig person 
som har högre kunskap i ämnet (Säljö, 2014).  

Säljö (2014) beskriver att lärande enligt den pragmatiska teorin sker när teori och 
praktik samspelar. Begrepp som förekommer inom pragmatismen är ”learning by 
doing” och inquiry. Learning by doing innebär att lärande sker genom varierade 
arbetsformer och huvudsakligen att praktiskt göra och uppleva med olika sinnen. 
Samtidigt påtalas reflektionens betydelse för att görandet ska bidra till lärande. Det 
främsta verktyget för att vidga sitt lärande är språket och kommunikationen kring 
teorin och praktiken där det ges möjlighet att förklara, analysera och argumentera. 
Inquiry innebär fokus på process och lärande, det vill säga en problembaserad 
undervisning där elever får undersöka och ompröva idéer och tankar genom att 
experimentera. Detta främjar en djupare förståelse för innehållet men också 
förståelse för hur själva lärandeprocessen går till, vilket genererar kunskaper om 
strategier för hur man kan konfrontera framtida problem. Lärande ska dels knyta an 
till elevers egna erfarenheter men även kopplas ihop med de erfarenheter som lärs in 
i skolan. Detta leder sammanfattningsvis till en mer elevcentrerad och 
individanpassad undervisning (Säljö, 2014).  

3 Metodologi 

I detta avsnitt redogörs för studiens metoder såsom datainsamling, urval, 
datasortering och tolkning. Ytterligare beskrivs etiska överväganden, studiens 
validitet och reliabilitet.   

3.1 Datainsamling och urval  

Utifrån forskningsfrågor och studiens syfte valdes till denna studie kvalitativa 
metoder som observationer och semistrukturerade intervjuer för datainsamling. 
Detta gjordes för att öka flexibiliteten och möjligheten till mer uppriktiga 
och utvecklande frågor och svar. Bryman (2011) menar att 
semistrukturerade intervjuer och observationer kan bidra till detta och att 
semistrukturerade intervjuer ger möjligheten att ställa följdfrågor och anpassa 
intervjuprocessen.  
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Urvalet av informanter baserades på lärares erfarenheter och användande av konkret 
material i matematikundervisningen i årskurserna 1–3, och är således målstyrt. Ett 
målstyrt urval betyder att informanter utses utifrån studiens syfte och de 
forskningsfrågor man söker svar på (Bryman, 2011). Inför intervjuerna och 
observationerna kontaktades informanterna via mail med bifogat 
informationsbrev (se bilaga 1) gällande studiens syfte och utförande. Efter 
informanternas godkännande bokades tid för observationer och intervjuer på 
respektive skola. Vid observationerna användes ett observationsschema för att, 
som Bryman (2011) beskriver, säkerställa en likvärdig bedömning och att fokus läggs 
på det som är tänkt att observeras. Observationsschemat utformades med nio 
observationsfrågor där svaren graderades från förekommer inte alls, förekommer till 
viss del och förekommer i hög grad samt ett tillhörande kommentarsfält med fokus 
på Hur-frågan (se bilaga 2). Observationen genomfördes med ljudupptagning och 
under en matematiklektion per informant, och lektionernas längd varierade 
mellan 40 och 60 minuter. Intervjuerna genomfördes i anslutning till 
observationerna och med ljudupptagning för att få möjlighet 
till återuppspelning, vilket Bryman (2011) menar, underlättar författarnas tolkning 
och transkribering. Intervjuerna gjordes med informanterna på deras respektive 
skolor på en plats som utsågs av informanten. Intervjun utgick från en framarbetad 
intervjuguide (se bilaga 3) med sex grundfrågor kopplade till observationsschemat 
och studiens forskningsfrågor. Intervjuerna pågick mellan 20 och 30 minuter. Under 
samtliga observationer och intervjuer närvarade vi båda och anteckningar och 
personliga tolkningar gjordes separat. Till studien hämtades dessutom 
relevant information och underlag från avhandlingar, vetenskapliga artiklar och 
styrdokument. 

3.2 Datasorteringsmetod 

Utifrån ifyllda observationsscheman jämfördes, analyserades och sammanställdes 
data från observationerna. Intervjuerna avlyssnades, transkriberades och 
analyserades utifrån intervjuguidens frågor. Transkriberingen gjordes utifrån 
ljudupptagningen av intervjuerna och enbart informanternas svar, det vill säga 
endast det som sades nedtecknades och inga tonfall, känslor eller reaktioner 
värderades. Transkriberingen utgjorde endast ett verktyg för att underlätta vårt 
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minne av det som sades. Samtliga analyser och sammanställningar gjordes 
tillsammans och varje informant gavs en färgkod för att skapa möjlighet att se 
kopplingar mellan informanternas observationer och intervjuer. Observationerna och 
intervjuerna transkriberades separat och analyserna från dessa två kopplades till 
studiens forskningsfrågor och studiens syfte.  

3.3 Tolkningsmetod 

Svaren från insamlade data tolkades och analyserades genom bakgrundslitteratur och 
lärandeteorier för att få svar på forskningsfrågorna. Analysen gjordes stegvis, och tog 
sin början i observationerna och respektive observationsschema där vi båda fyllde i 
och tolkade på varsitt håll. Därefter diskuterades de olika tolkningarna kort för att 
hitta de likheter och skillnader som fanns mellan våra anteckningar. Utifrån den 
gemensamma sammanställningen analyserade vi tillsammans informanternas svar 
utifrån färgkoder, där varje informant gavs en enskild färg för att lättare kunna 
urskilja olika mönster mellan informanternas svar. Efter analyserna av 
observationerna transkriberade vi tillsammans informanternas svar från intervjuerna 
med samma färgkoder som getts vid observationerna, för att därefter kunna jämföra 
respektive informants intervjusvar och hitta likheter och skillnader mellan vad som 
gjordes och sades. Utifrån transkriberingen och sammanställningen av data från 
observationerna och intervjuerna sammanfattades resultatet under fyra rubriker med 
anknytning till forskningsfrågorna i resultatkapitlet. Resultatet jämfördes och 
diskuterades därefter i förhållande till den forskning som presenteras i 
bakgrundslitteraturen tillsammans med lärandeteorierna och våra egna tankar och 
synpunkter. Dessa presenteras sedan under fyra rubriker med koppling till 
forskningsfrågorna i resultatdiskussionen.  

3.4 Etiska överväganden 

Denna studie tar hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer beträffande krav på 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande, vilket även beskrivs i det 
bifogade informationsbrev som skickas till informanterna. Informations- och 
samtyckekravet uppfylls genom att de berörda informanterna har informerats om 
studiens syfte och utförande samt att deltagande är frivilligt och möjligheten finns att 
avbryta. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet förmedlas till informanterna och 



 14 

uppfylls genom att personuppgifter skyddas på ett sådant sätt att endast vi som 
författare har tillgång till insamlat material och att materialet enbart används till 
denna studie. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i denna studie stärks genom att observationer och intervjuer har 
genomförts utifrån ändamålet och på ett sådant sätt som avser att mäta det som var 
tänkt att mätas för att få svar på forskningsfrågorna. Observationsschemat har 
använts på samma sätt av båda observatörerna liksom att intervjuguiden följdes 
enligt planering, vilket Bryman (2011) beskriver stärker studiens validitet och 
reliabilitet. Studiens reliabilitet stärks även genom att observationsschemat 
tillämpats på samma sätt vid varje enskild observation och har bedömts av 
observatörerna utifrån förutbestämda graderingar för att på så sätt kunna säkra 
tolkningarna. Observatörerna har kontrollerat varandras tolkningar för att säkerställa 
att tolkningarna stämmer överens, vilket enligt Bryman (2011) stärker studiens 
reliabilitet och validitet ytterligare. Dock beskriver Bryman (2011) att det finns en risk 
för att människor ändrar sitt beteende när de blir observerade, vilket kan påverka 
studiens validitet negativt.  

4 Resultat 

Resultatkapitlet redovisas utifrån sammanställda data från genomförda 
observationer och intervjuer. Resultatet presenteras under fyra rubriker med 
koppling till studiens forskningsfrågor. Varje rubrik inleds med en sammanfattande 
punktlista över de utmärkande dragen för vad resultaten presenterar, därefter 
redovisas resultaten utifrån observationerna och intervjuerna.  

4.1 Vad har lärarna för syfte med konkret material i 
matematikundervisningen?  

Lärarna i studien använder konkret material i matematikundervisningen för att; 

• öka elevernas förståelse för det abstrakta, 

• visualisera matematiken, 

• upptäcka matematiken genom flera sinnen, 
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• jämföra och förklara samband mellan konkret och abstrakt, 

• motivera och göra undervisningen lustfylld, 

• väcka intresse för matematik, 

• möjliggöra individanpassning, 

• bedöma matematiska mål. 

4.1.1 Observationer 

Vid observationerna nämner samtliga lärare det matematiska målet med lektionen 
men i varierande grad. Två av lärarna gör det till viss del genom att ställa frågor till 
eleverna kring tidigare erfarenheter och beskriver hur aktiviteten ska genomföras. 
Resterande två lärare beskriver målet i hög grad genom att de dessutom förtydligar 
vad eleverna ska lära sig. Ingen av lärarna nämner varför det matematiska målet ska 
läras. Syftet med det konkreta materialet beskrivs inte alls av två av lärarna, man 
uppmanar enbart eleverna att använda materialet vid räkneoperationer och som stöd 
i aktiviteten. Resterande två lärare beskriver syftet i hög grad genom att förklara vad 
materialet ska symbolisera och hur det ska användas. 

4.1.2 Intervjuer 

Samtliga lärare i studien ser flera möjligheter med konkret material i undervisningen, 
och anger potentialen till att skapa förståelse för matematiken som den främsta.  

Jag ser jättemycket möjligheter, man får dem till att förstå matematiken (Lärare C). 

Två av lärarna nämner också möjligheter såsom att eleverna får använda flera sinnen, 
laborera och göra något praktiskt, vilket en av lärarna menar motiverar eleverna till 
ett lustfyllt lärande. En lärare påtalar dock att det måste få ta tid att arbeta med 
konkret material. Två lärare påtalar dock vikten av att läraren själv förstår syftet med 
det konkreta materialet för att det ska utgöra en möjlighet till lärande för eleven. 
Lärarna menar att det är upp till varje lärare att organisera, hantera materialet och 
känna sig bekväm med det man gör för att våga testa. 

Möjligheterna är oändliga och det finns ju så mycket material bara man får upp ögonen för 
matte (Lärare B). 

Tre av lärarna beskriver att förståelse är det huvudsakliga syftet med att använda 
konkret material i matematikundervisningen. Två av lärarna påtalar även vikten av 
att göra matematiken visuell och att eleverna behöver få plocka med händerna och 
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jämföra för att kunna se sambandet mellan det konkreta och abstrakta. Eftersom 
eleverna lär på olika sätt menar lärarna att konkretisering kan vara ett sätt att 
individanpassa undervisningen för att skapa förståelse för det abstrakta hos alla 
elever.    

Man lär ju på olika sätt, en del vill ju ha det abstrakta direkt och dem måste ju också få det. Det 

konkreta är motiverande och väcker nyfikenhet, så det är anledningen och att de ska lära sig så 
mycket som möjligt och att alla ska få möjligheten att vara med (Lärare B).  

Det konkreta gör ju att det blir en bild av det jag kanske inte ser. Både de svaga behöver det, 

men även de starka för de måste ha en bild i huvudet, en modell (Lärare D).  

Eleverna ska tycka att det är kul att gå i skolan och konkret material i undervisningen 
kan både motivera eleverna och väcka intresse för att lära sig matematik, menar en av 
lärarna. Dock påtalar läraren att duktiga elever inte alltid har förmågan att gå från 
det abstrakta till konkreta och därmed behöver även dessa elever lära sig att förklara 
med hjälp av konkret material. 

4.2 Hur används det konkreta materialet i 
matematikundervisningen? 

Lärarna i studien använder konkret material genom att; 

• Demonstrera och visa för eleverna, 

• stödja enskild elev, 

• resonera och förklara med hjälp av materialet, 

• kommunicera och interagera. 

4.2.1 Observationer 

Det konkreta materialet används av två av lärarna i hög grad för att demonstrera vid 
lektionsgenomgång. Exempelvis använder lärarna olika former av konkret material 
såsom plockmaterial, makaroner, pizzadelar, sugrör samt visuella digitala stöd. Två 
av lärarna använder inte alls konkret material för att demonstrera, en lärare ger 
eleverna uppgifter som de själva ska lösa med hjälp av materialet och en annan 
använder visuella och auditiva stöd som bilder och sång. Två av lärarna använder 
konkret material för att förklara till viss del för enskilda elever som behöver extra 
stöd vid räkneoperationer. Detta sker dock inte med ursprungsmaterialet som 
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eleverna använt i helklass under observationen, utan med hjälp av knappar och 
pengar. De övriga två av lärarna använder konkret material i hög grad vid 
förklaringar, exempelvis förklarar en av lärarna sambanden mellan bråktal, symboler 
och procent medan den andra läraren förklarar sambandet mellan delar och bråktal 
genom pappersremsor och bildkort. En av lärarna låter inte alls eleverna använda 
konkret material som stöd i det enskilda arbetet, däremot fanns möjligheten att 
använda visuellt stöd i läroboken. Två av lärarna låter eleverna använda konkret 
material som stöd till viss del. En av lärarna erbjuder pengar i samband med 
multiplikationsuppgifter, den andra erbjuder knappar vid addition och subtraktion 
vid enskilt arbete. En lärare erbjuder konkret material som stöd till enskild elev i hög 
grad, och uppgiftens syfte är att eleverna på egen hand ska tillverka bråktavlor.  

Samtliga lärare använder konkret material för interaktion och elevdelaktighet i hög 
grad. En av lärarna har eleverna samlade runt ett bord där de har tillgång till eget 
material och ska lösa en matematisk uppgift, och eleverna interagerar genom att 
delge varandra matematiska lösningar i grupp. De övriga lärarna har förutom 
interaktion i helklass mellan lärare och elev, även arbete i par med interaktion mellan 
elev och elev. Vid samtliga observationer var läraren i hög grad med som stöd i 
aktiviteten. Lärarna stöttar och resonerar med eleverna genom att visa, förklara, 
jämföra och lyssna in frågor utan att ge direkta svar. En av lärarna påtalar att målet 
är att eleverna ska resonera sig fram till svaret själva.  

4.2.2 Intervjuer 

En av läraren anger att konkret material vanligtvis används vid introduktion av nya 
moment i matematikundervisningen men påtalar också att några elever behöver ha 
det som stöd hela tiden. Övriga lärare beskriver att de använder det så ofta det ges 
möjlighet, och att eleverna uppskattar att arbeta laborativt. En av lärarna påtalar att 
konkret material kan användas i alla matematiska sammanhang men också att det är 
viktigt att eleverna får använda sig av flera representationsformer. En annan lärare 
beskriver även vikten av att eleverna ska få känna matematiken i kroppen. 

Jag använder det så mycket det bara går, att bevisa och använda sig av verkligheten och bilden 

och koppla ihop det med matematiken och mattebokens uppgifter så att det hänger ihop och 
eleven förstår sambandet (Lärare D).  
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Hela tiden tänka att de måste få göra det också och i varje moment försöka hitta konkreta 

lösningar. En del kan ju bara ändå, medans andra behöver göra med kroppen och på andra sätt 
(Lärare C). 

På frågan om hur läraren introducerar konkret material i undervisningen, säger två 
av lärarna "Ja, hur gör jag?" och menar att det faller sig naturligt. Tre av lärarna 
beskriver att det konkreta materialet som används vid introduktion ofta knyts an till 
något som eleverna redan har erfarenheter av, och en av lärarna säger att det 
konkreta materialet används flera gånger för att göra materialet bekant för eleverna. 
En av lärarna påtalar även vikten av att kommunicera och ta reda på om eleverna 
känner igen materialet sedan förut, för att sedan beskriva för eleverna vad det ska 
användas till och varför. En av lärarna säger också att introduktionen ser olika ut 
beroende på vad det är för material, medan en annan säger att eleverna själva i olika 
situationer får symbolisera det konkreta materialet. Två av lärarna i sin tur säger att 
de vid introduktion av det konkreta materialet alltid gör någon uppgift tillsammans 
för att agera som ett föredöme för hur materialet ska användas.   

Jag introducerar först alltid vid mattan och så gör vi någon uppgift först tillsammans, sedan 
jobbar de i par så att de får prata med varandra och sen tittar vi tillsammans (Lärare B).   

Det är ju ett sätt att jag gör själv, så här gör jag och nu ska du göra likadant. Jag tror att de litar 

på mig och om jag visar dem så vet dem att jag visar rätt. Någonstans är det viktigt att jag visar 
eleverna vad de ska göra med materialet. Jag blir som en förebild (Lärare D).   

Samtliga lärare beskriver att det konkreta materialet egentligen aldrig behöver 
plockas bort utan att det ska finnas där för eleverna att använda så länge de känner 
att de behöver det. En av lärarna säger dock att det är svårt för vissa elever att vara 
utan och att de blir ”fast i själva materialet”, och menar att trots bra visuella stöd i 
läroboken, väljer eleverna att räkna med konkret material eller på fingrarna.  

4.3 Hur bedömer lärarna att det matematiska målet har 
uppnåtts? 

Lärarna i studien bedömer om det matematiska målet uppnåtts genom att; 

• Diskutera i helgrupp, 

• kontrollera eleverna en och en efter en aktivitet, 

• lyssna på elevernas resonemang,  

• iaktta elevernas sätt att arbeta med materialet, 
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• rätta och kontrollera matematikuppgifter, 

• göra personliga utvärderingar (exit tickets), 

• be eleverna räkna på tid, 

• iaktta när eleverna själva väljer bort materialet, 

• iaktta när det tar längre tid för eleverna att plocka fram materialet än det tar 
att skriva ner ett svar. 

4.3.1 Observationer  

Två av lärarna sammanfattar inte alls aktiviteten utan lektionen avslutas genom att 
eleverna plockar undan och går ut på rast. En av lärarna sammanfattar till viss del 
och förklarar att aktiviteten fortsätter nästa gång, en lärare sammanfattar i hög grad 
genom att samla gruppen i ring och gå igenom det som gjorts under lektionen. Det 
matematiska målet kontrolleras inte alls av en lärare men till viss del av en annan. 
Den läraren kontrollerar elevernas förståelse genom att diskutera i helgrupp och 
cirkulerar i klassrummet och kontrollerar eleverna en och en. De andra två lärarna 
kontrollerar det matematiska målet i hög grad genom helgruppsdiskussioner där de 
tillsammans repeterar vad de lärt sig. En av lärarna avslutar dessutom med en 
individuell utvärdering. 

4.3.2 Intervjuer 

Samtliga lärare uppger att de genom elevernas sätt att prata kring och arbeta med 
konkret material kan bedöma när eleverna nått det matematiska målet som var avsett 
med aktiviteten.  

Jag går alltid runt och kollar om de förstår och frågar hur det går, och säger de då att det är lätt 
så vet jag att de har förstått (Lärare C).   

Ytterligare aspekter som kan bidra till bedömning av måluppfyllelse, menar lärarna, 
är när man rättar elevernas uppgifter, när eleverna själva väljer bort konkret material 
eller genom exit tickets, där eleverna på en post-it lapp får göra en kort utvärdering 
och beskriva vad de har lärt sig och förstått. En av lärarna kontrollerar även om 
eleverna har uppnått det matematiska målet genom att be dem räkna på tid, för att 
avgöra om de har automatiserat strategier. Dessutom säger en av lärarna; 

Det kan vara när det tar längre tid att plocka fram materialet än det tar att skriva ner svaret, det 

brukar vara ett tecken (Lärare A). 
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4.4 Hinder för användande av konkret material  

Vi intervjuerna framkommer faktorer som utgör hinder för ett laborativt arbetssätt 
med konkret material, dessa är; 

• Lärobokens styrning, 

• tidsbrist, 

• dålig kvalitet på lärobokens egna material, 

• att eleverna anser att läroboken är viktigare, 

• brist på konkret material, 

• organisering av material,  

• tillgång till olika material för att kunna individanpassa, 

• att laborativt arbetssätt inte passar alla elever, 

• att eleverna nedvärderar materialet och tycker det är genant att använda, 

• att eleverna har svårt att vänja sig av med materialet, 

• att eleverna leker med materialet. 

4.4.1 Intervjuer 

Två av lärarna anger att de känner sig hämmade och styrda av läroboken och att den 
hindrar dem att använda konkret material i matematikundervisningen, vilket 
genererar stress att inte hinna med. En av dessa lärare beskriver att det finns konkret 
material som är kopplat till läroboken men att det dessvärre inte alltid finns tid till att 
använda det. En av lärarna påtalar dessutom att lärobokens egna tillhörande material 
har dålig kvalitét. 

Mest är det möjligheter men hindret är matteboken (Lärare B). 

En lärare påtalar att eleverna många gånger tycker att läroboken är viktigare och har 
svårt att hoppa över sidor. Tre lärare nämner brist på material som ett hinder och 
säger att det sällan finns konkret material så att det räcker till en hel klass, varav en 
lärare också berättar att det kan vara svårt att hålla ordning på det material som 
finns. En lärare nämner att det inte alltid passar att dela ut samma material till alla 
elever och säger att eleverna bör få prova olika material för att veta vilket material 
som är lämpligt för just den. För elever med koncentrationssvårigheter som behöver 
lugn och ro, kan det konkreta materialet utgöra ett hinder då det kan bli pratigt och 
rörigt, säger två av lärarna. Dessutom nämner en av lärarna att eleverna ibland 
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nedvärderar det konkreta materialet och tycker att det är pinsamt att använda det, 
samtidigt som en annan påtalar att eleverna kan bli för bekväma med materialet och 
får svårt att släppa det eller leker med materialet. Två av lärarna beskriver även tiden 
som ett hinder då det tar tid i anspråk med för- och efterarbete.  

5 Diskussion 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis en diskussion kring val av metod. Därpå 
beskrivs en resultatanalys som tolkas och redovisas utifrån forskningsfrågorna med 
kopplingar till bakgrundslitteraturen och lärandeteorierna. Avslutningsvis redogörs 
för studiens slutsats med tankar kring resultatet och idéer till framtida forskning.  

5.1 Metoddiskussion 

Vårt val av informanter var målstyrt och en förutsättning för oss att kunna studera 
varför och hur lärare arbetar med konkret material i matematikundervisningen, 
vilket var relevant för studiens syfte. Bryman (2011) beskriver att ett målstyrt urval av 
strategiska skäl kan bidra till att uppnå önskat forskningsmål, dock kan ett målstyrt 
och begränsat urval påverka studiers generaliserbarhet om antalet informanter har 
begränsats. Vår avsikt med denna studie var dock inte att få en generell bild av 
lärares användning av konkret material, utan snarare få förståelse för varför och hur 
en utvald grupp lärare använder konkret material.  

Under samtliga observationer och intervjuer deltog vi båda, vilket vi anser bidrog till 
mer nyanserade och säkra tolkningar. Det kan finnas en risk med att vara fler 
intervjuare menar Bryman (2011), eftersom informanterna kan få en känsla av 
underläge eller bli osäkra och hålla tillbaka på svaren. I vår studie upplevdes dock 
inte detta som något problem. Studiens kvalitativa metoder med observationer och 
intervjuer gav oss möjlighet att både studera lärares sätt att arbeta med konkret 
material i matematikundervisningen, samtidigt som vi fick möjlighet att fråga om 
lärares syfte och tankar kring användandet av det konkreta materialet. 
Kombinationen av observationer och intervjuer har på så sätt skapat förutsättningar 
för oss att kunna ställa frågor och följdfrågor kring specifika beteenden och 
situationer som iakttagits, för att få en mer uppriktig och fördjupad förståelse kring 
lärarnas förhållningsätt till situationen. Detta stämmer väl överens med Brymans 
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(2011) beskrivning av fördelar med observationer respektive semistrukturerade 
intervjuer. Observationsschemat utgjorde ett bra stöd för oss att hålla rätt kurs och 
fokusera på det som var tänkt att observeras, och bidrog även till en likvärdig 
bedömning av lärarnas beteenden och förmedlande av kunskaper genom konkret 
material. Vi är införstådda med det Bryman (2011) skriver, att det finns en risk för att 
de som observeras kan förändra sitt beteende och framställa sig själva som mer 
kompetenta och positiva, vilket skulle kunna försämra en studies validitet. 
Intervjuguiden fungerade som ett bra stöd vid intervjuerna och gav oss ett mervärde 
då möjligheten fanns att vara mer flexibel och kunna fördjupa frågorna.  

Ljudupptagningarna under intervjuerna bidrog till en mer avslappnad 
intervjusituation då vi inte behövde lägga fokus på att nedteckna eller minnas 
informanternas svar. Dessutom underlättade ljudupptagningen vår transkriberings- 
och tolkningsprocess, vilket Bryman (2011) beskriver som en av fördelarna med 
ljudupptagning. Ljudupptagningarna som gjordes i samband med observationerna 
gav oss dock inget mervärde eller stöd vid sammanställningen av data utifrån 
respektive observationsschema, således blev detta ett överflödigt moment. Vårt val av 
metoder i denna studie har gett oss goda möjligheter att besvara forskningsfrågorna.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Reflektioner kring lärarnas syfte med konkret material 

I samband med intervjuerna uppger några av lärarna att de inte alltid tänker på hur 
de använder konkret material i matematikundervisningen utan det går på ren rutin, 
samtidigt som ett par av lärarna påtalar att man alltid måste tala om vad materialet 
ska symbolisera, hur det ska användas och varför. Vid intervjuerna framkommer 
också att lärarna anser det viktigt att själv ha förståelse för syftet med det konkreta 
materialet. Löwing (2006) beskriver att användandet av konkret material i skolan 
ofta feltolkas och kan resultera i ett praktiskt görande om läraren inte har ett givet 
syfte, vilket kan få konsekvenser för den matematiska förståelsen. Under 
observationerna upptäcks att några av lärarna inte alls nämner syftet med det 
konkreta materialet. Vi funderar på om det är så att lärarna tar för givet att eleverna 
förstår vad det konkreta materialet ska användas till eller om det är brist på tid och 
planering eller rent av en kompetensfråga hos lärarna? Med tanke på den forskning 
Marshall och Swan (2008) redogör för och som visar att lärare trots kunskap om det 
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konkreta materialets fördelar inte alltid är villiga till kompetensutveckling, ställer vi 
oss frågande till hur lärare kan erbjuda variation på ett sätt som gynnar alla elever till 
måluppfyllelse om kompetensen saknas. ”Den mest grundläggande frågan är inte hur 
eller vad som ska göras utan varför. Alltså, av vilket skäl används materialet eller 
laborationen och på vilket sätt kan de bidra till elevernas lärande?” (Skolverket, 
2011b, s. 90).  
 
Lärarna uppger många fördelar med konkret material i matematikundervisningen 
varav den främsta är att bringa matematisk förståelse hos eleverna, vilket också anges 
som det huvudsakliga syftet med materialet. Andra fördelar som nämns är 
möjligheten att kunna variera undervisningen och arbeta laborativt för att stimulera 
och motivera eleverna. Eftersom några av lärarna inte nämner syftet med materialet 
för eleverna ser vi likheter med den forskning Marshall och Swan (2008) redogör för, 
det vill säga att lärare ofta använder konkret material utan att ifrågasätta dess syfte. 
Använder lärarna i studien då det konkreta materialet för rätt ändamål eller fungerar 
det enbart som ett manipuleringsverktyg? Skolverket (2011b) beskriver att lärare ofta 
fokuserar mer på utbudet av material än på det matematiska syfte som materialet ska 
illustrera, och menar att detta i sig kan utgöra ett hinder. ”Det gäller alltså att skilja 
mellan mål och medel, där medlet, i det här fallet laborationen, inte får bli målet” 
(Skolverket, 2011b, s. 27).   

5.2.2 Reflektioner kring hur lärarna använder konkret material 

Vid observationerna noteras att lärarna i studien introducerar konkret material i 
matematikundervisningen på olika sätt och det varierar alltifrån inte alls till i hög 
grad. Under intervjuerna framkommer dock att samtliga lärare har introducerat 
materialet för eleverna tidigare och de påtalar att det är viktigt att undervisningen 
relaterar till elevernas tidigare erfarenheter. Detta bekräftar våra tankar om att 
undervisning med konkret material bör föregås av en introduktion så att eleverna blir 
bekanta och bekväma med materialet. Skolverket (2011b) och Ahlberg (2000) 
förklarar att undervisningen bör baseras på elevers tidigare erfarenheter för att de 
ska nå matematiskt lärande. Lärarnas beskrivning av hur lärare bör ta vara på 
elevernas tidigare erfarenheter i undervisningen kan kopplas till den sociokulturella- 
och pragmatiska synen på lärande; ”Att organisera undervisning så att barnet kan 
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bygga vidare på sina erfarenheter är pedagogens främsta uppgift” (Säljö, 2014, s. 
292). 
 
Under observationerna använder lärarna konkret material för att visa och förklara 
och för att stötta enskilda elever i varierande grad. Materialet som används är av olika 
slag och lärarna har valt materialet utifrån vad de själva tycker passar för ändamålet. 
Lärarna säger vid intervjuerna att konkret material främst används vid 
introduktioner av nya moment men att vissa elever behöver ha det som stöd hela 
tiden. Marshall och Swans (2008) forskning visar att lärare använder konkret 
material alldeles för kort tid och således inte får önskad effekt. Av den anledningen 
anser vi att det är viktigt att det konkreta materialet används med regelbundenhet, 
för att eleverna ska kunna utveckla matematiska strategier och förstå sambanden 
mellan det konkreta och abstrakt. För att kunna lösa matematikuppgifter mentalt 
krävs det att eleverna har nått ett abstrakt tänkande, och i inledningsfasen kan 
laborativt material användas för att konkretisera olika strategier och fungera som ett 
praktiskt verktyg som stödjer tanken, menar Löwing (2006). Eftersom det kan vara 
svårt för elever att förstå sambandet mellan den konkreta och abstrakta världen och 
att det är lärarna själva som väljer ut materialet, tänker vi att det är lärarens 
nödvändiga roll att strukturera upp materialet och stötta eleverna i att kunna förflytta 
sig mellan dessa världar. Skolverket (2011b) påtalar att; ”Det avgörande är om arbetet 
med materialet ges en sådan didaktisk struktur att det leder till önskad 
abstraktion” (s. 74).   
 
Vid intervjuerna nämner några av lärarna att kommunikationen kring det konkreta 
materialet har stor betydelse, det är också viktigt att agera som en förebild för 
eleverna, säger lärarna. Löwing (2006) menar att det är reflektionen kring det 
praktiska görandet som leder till matematiskt lärande. I samband med 
observationerna kommunicerar och interagerar lärarna med eleverna i olika hög grad 
både vid introduktion och som stöd under lektionens gång. Här väcks våra tankar om 
det är lärarnas personliga inställning till och engagemang för matematik som 
påverkar deras grad av kommunikation och interaktion med eleverna? Heddens 
(1986) menar att lärare bör vägleda och kommunicera med eleverna kring 
matematiska strategier för att befästa dem i det egna tänkandet, och dessutom 
uppmuntra till elevdiskussioner för att få syn på andras sätt att tänka. Utifrån 
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lärarnas beskrivningar och agerande genom språket och den sociala interaktionen 
kan vi härröra till den sociokulturella kunskapssynen och Vygotskij tankar; ”Det är 
genom kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka oss, och språkliga 
begrepp hjälper oss att organisera vår omvärld” (Säljö, 2014, s. 301). Dessutom finns 
samband med pragmatismen och Deweys syn på lärande; ”Det är genom 
kommunikation med andra som våra erfarenheter kan utvidgas bortom det vi själva 
varit med om, och det är med språkets hjälp som vi kan förstå och analysera världen” 
(Säljö, 2014, s. 293). 

5.2.3 Reflektioner kring hur lärarna bedömer måluppfyllelse 

Några av lärarna påtalar att alla elever är olika och lär på olika sätt och att 
undervisningen därför måste individanpassas. Oscarsson (2008) framhåller att 
laborativa arbetssätt kan skapa gynnsamma förutsättningar för individanpassning 
om den utgår från varierade kunskapsnivåer. I läroplanen (Skolverket, 2011a) står 
dessutom beskrivet att vi som lärare ska ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Skolverket, 2011a, s. 14)”. Vid 
observationen kunde vi se att två av lärarna bytte ut det konkreta materialet för 
enskilda elever, vilket kanske kan förklaras som en form av individanpassning. Vi 
funderar dock på hur bytet av det konkreta materialet genererade bättre förståelse av 
det specifika matematiska målet för eleven? Skolverket (2011b) beskriver att 
förutsättningen för individpassning och säkerställande av elevers varierade 
förkunskaper, kräver att läraren kontinuerligt bedömer och tar reda på var eleverna 
befinner sig kunskapsmässigt, särskilt inför lektionsplaneringar och laborationer. 
Kanske är det så att lärarna i det här fallet har provat ut materialet för den enskilda 
eleven och utifrån dennes kunskapsnivå bedömt att just det materialet är det bästa 
för eleven? Detta menar vi kan liknas vid den sociokulturella teorin som menar att 
lärande utgår från elevers förkunskaper och tidigare erfarenheter, men som i sin tur 
också kräver en mer kompetent lärare som kan bedöma och stödja eleverna till vidare 
utveckling (Säljö, 2014). 

I samband med observationerna noteras att lärarna sammanfattar aktiviteten och 
kontrollerar dess matematiska mål i olika grad. Vid intervjuerna beskriver lärarna 
flera sätt hur det matematiska målet kan kontrolleras, exempelvis genom diskussion i 
helgrupp, individuella samtal, elevers sätt att arbeta med det konkreta materialet och 
genom utvärderingar. Eftersom en av lärarna inte kontrollerar måluppfyllelsen ställer 
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vi oss frågande till om denna inte hade ett givet syfte med aktiviteten och det 
konkreta materialet. Om så är fallet, hur kan då läraren bedöma huruvida aktiviteten 
har bidragit till lärande och abstrakt tänkande? Liksom Trygg (2014) anser vi att 
läraren bör ha förmågan att undervisa från konkret till abstrakt men även från 
abstrakt till konkret, detta tror vi kan underlätta för läraren att bedöma på vilken 
abstraktionsnivå eleverna befinner sig. Runesson (2014) beskriver också vikten av att 
lärare är medvetna om, kan förstå och se vilken typ av variation i undervisningen som 
kan sättas i relation till det matematiska innehållet och vad det är eleverna ska lära 
sig. Lärarnas kompetens kan i det här fallet kopplas till det sociokulturella 
perspektivet och Vygotskijs föreställning om den proximala utvecklingszonen; ”Det är 
här som läraren (eller en mer kompetent kamrat) kan vägleda en lärande in i hur man 
använder ett kulturellt redskap” (Säljö, 2014, s. 305). Skolverket (2011b) hävdar i sin 
rapport att det är lärarnas didaktiska kompetens och kunskaper 
inom matematik, som är avgörande för om laborativt arbete genom konkret material 
bidrar till en djupare förståelse och måluppfyllelse hos eleverna. 

5.2.4 Reflektioner kring upplevda hinder med konkret material 
Vid intervjuerna framkommer att läroboken utgör ett hinder för ett laborativt 
arbetssätt, då lärarna beskriver att de känner sig hämmade och ibland prioriterar 
bort konkret material till förmån för att hinna med kapitlen i boken. Vår tanke är att 
varierade arbetssätt är motiverande och främjar elevernas olika sätt att lära, vilket 
också styrks av Goh m.fl. (2017) som beskriver att ett laborativt arbetssätt har positiv 
effekt på inlärning och elevers prestationer. Om lärarna i studien väljer läroboken 
framför ett laborativt arbetssätt funderar vi på om skolan eller läraren är mer inriktad 
på resultat och produkt än processer, det vill säga att elever ska memorera korrekta 
procedurer och vara produktiva i stället för att fokusera på hur och varför 
matematikuppgifter kan lösas. Ahlberg (2000) påtalar att undervisning som är mer 
inriktad på lösningsprocesser bidrar till ett större erfarenhetsutbyte och mer 
fördjupade kunskaper. Av den anledningen anser vi att lärare bör kunna erbjuda 
elever både teoretisk och praktisk matematik för att utveckla matematiska färdigheter 
och förstå dess samband, men också för att fånga elevernas intresse och stimulera 
deras kreativitet. Bergius och Emanuelsson (2000) påtalar att lärare bör ha förmågan 
att kunna välja bort läroboken och i stället ta vara på elevernas kreativitet och 
tidigare erfarenheter genom ett laborativt arbetssätt. Lärande kan i detta 
sammanhang förklaras ur en sociokulturell- och pragmatisk kunskapssyn som 
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beskriver att; ”Kunskaper och färdigheter hos människor är inte teoretiska eller 
praktiska, de är alltid både och. Vi både tänker och utför fysiska handlingar, och 
dessa båda aspekter är sammankopplade och beroende av varandra” (Säljö, 2014, s. 
301).  

Lärare i studien säger att laborativt arbete inte passar för alla elever och en av 
orsakerna som nämns är bland annat att eleverna inte vill och hellre föredrar att 
arbeta i läroboken. Vår tanke är om det är ”gamla” traditioner som lever kvar hos 
lärarna, det vill säga att arbete i läroboken anses viktigare och kanske speglar av sig 
på eleverna. Detta bekräftas av Skolverket (2011b) som redogör för att elever inte 
alltid förstår syftet med ett laborativt arbetssätt och tycker läroboken är mer viktig, 
och att läraren i det här fallet kan ha förmedlat att läroboken är den mest väsentliga. 
”Om man som lärare verkligen tänkt igenom varför man föredrar laborationer 
framför att använda läroboken och redovisar detta, blir det givetvis lättare både för 
föräldrar och elever att förstå avsikten och fördelarna med ett nytt arbetssätt” 
(Skolverket, 2011b, s. 85).   

5.3 Slutsatser och framtida forskning 

Utifrån studiens forskningsfrågor och resultat blir våra slutsatser att lärarna i studien 
överlag är positivt inställda till laborativt arbetssätt. Lärarnas syfte med det konkreta 
materialet är främst att förmedla matematisk förståelse på ett lustfyllt sätt för att 
eleverna ska uppnå abstrakt tänkande. I praktiken förmedlas dock inte alltid syftet 
med aktiviteterna och det konkreta materialet. Lärarna använder konkret material i 
undervisningen i samband med introduktion av nya moment genom att visa, förklara 
och interagera med eleverna. Läroboken anses dock utgöra ett stort hinder för att 
mer frekvent kunna tillämpa ett laborativt arbetssätt. Lärarna i studien har olika 
metoder för att bedöma elevernas arbeten, vilket också uppmärksammas vid 
observationerna. Emellertid kontrolleras inte om eleverna uppnått det matematiska 
målet med aktiviteten i fler av fallen.  

Våra tankar är att ett laborativt arbetssätt med konkret material kan vara ett sätt att 
möjliggöra en demokratisk och likvärdig utbildning, genom att laborativa arbetssätt 
kan främja elevers olika sätt att lära. Men om lärare inte har ett givet syfte eller mål 
med aktiviteterna och det konkreta materialet, kan de heller inte bedöma elevernas 
måluppfyllelse utan aktiviteten blir enbart ett laborerande utan mening. Studiens 
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resultat stämmer således väl överens med Skolverkets (2011b) rapport som gör 
gällande att lärare upplever läroboken som ett hinder för att arbeta laborativt, och att 
det matematiska målet blir underordnat det konkreta materialet.  

För att utröna om lärarutbildningens inriktning har betydelse för lärares intresse och 
förhållningssätt till laborativt arbetssätt, vore det intressant att vidare undersöka 
huruvida lärarnas lärarutbildning påverkar detta. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

Examensarbete gällande konkret material i matematikundervisningen  
Inom Grundlärarprogrammet F-3 ska vi, Camilla Severin och Malén Bergner, nu göra vårt 
examensarbete. Vi har valt att skriva vårt arbete inom ämnet matematik och vill undersöka hur och 
varför lärare använder konkret material i undervisningen. Skolverket (2011) framhåller att elever 
ska erbjudas en varierad undervisning och varierade arbetsformer. Av den anledningen är vi nyfikna 
på hur och varför lärare använder konkret material i matematikundervisningen och när de anser att 
syftet med materialet är uppnått. Denna undersökning är viktigt för oss som blivande lärare för att vi 
ska kunna bidra till en likvärdig utbildning och bidra till en hållbar utveckling gällande att främja 
elevers lärande. 

Det praktiska utförandet av undersökningen kommer att genomföras med hjälp av fyra 
lärarintervjuer kopplade till observationer av matematiklektioner. Urvalet av informanter sker 
utifrån beprövad erfarenhet av konkret material i praktiken och i första hand på de fältskolor 
vi gör vår verksamhetsförlagda utbildning. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 

Ditt deltagande i undersökningen innebär att vi kommer till din skola och genomför en 
observation av en matematiklektion där konkret material förekommer och är en del av 
undervisningen. Därefter följer en intervju på cirka 20–30 minuter där du förväntas svara på 
ett antal frågor. Intervjun liksom observationen kommer att göras med ljudupptagning för att 
spara tid och för att underlätta vår möjlighet att tolka svaren. Vid observationen för vi även 
anteckningar utifrån ett framställt observationsschema. Det insamlade materialet såsom 
ljudupptagning och anteckningar kommer enbart användas som en del av denna studie och 
raderas när examensarbetet är färdigställt. Konfidentialitet i studien kan garanteras och som 
informant har du möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen. 

I den här studien tas de etiska principerna i beaktande. Informationskravet uppnås genom 
detta brev, som beskriver syftet med vår studie och varför du är utvald att delta. 
Konfidentialitetskravet uppnås genom att vi informerar dig om dina rättigheter som 
informant, vilket innebär att; Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten 
att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig.    
Nyttjandekravet uppnås genom att vi informerar om hur insamlat material och data kommer 
att användas, vilket innebär att; Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 
Samtyckekravet innebär ditt godkännande till att delta i denna studie. 

Tack för din medverkan!  

Camilla Severin Malén Bergner                          Daniel Brehmer 
Student Student Handledare 
070-514 91 27                          073-942 27 99                           021-10 70 11 
csn14001@student.mdh.se      mbr14001@student.mdh.se      daniel.brehmer@mdh.se 

Västerås 2017-10-26 

Ytterligare upplysningar lämnas av; 

--------------------------------     ---------------------------------- 

Camilla Severin                      Malén Bergner 
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Bilaga 2 – Observationsschema 

Observationsschema	

Observation	av	lärares	sätt	att	använda	konkret	material	i	matematikundervisningen.	

	

Datum:	____________		 Plats:	_________________________	 					Lärare:	_________________________									Observatör:	_____________	

	

Observationsfråga:	 Förekommer	inte	alls:	 Förekommer	till	viss	del:	 Förekommer	i	hög	grad:	 Kommentar/Hur?:	

	
Nämner	läraren	det	
matematiska	målet	med	
lektionen?	

	 	 	 	

	
Beskriver	läraren	syftet	
med	det	konkreta	
materialet?	

	 	 	 	

	
Används	konkret	material	
av	läraren	vid	
genomgång?	
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Används	konkret	material	
av	läraren	för	att	förklara?	

	

	 	 	 	

	
Används	konkret	material	
enskilt	av	eleven	som	
stöd?	

	 	 	 	

	
Används	konkret	material	
för	interaktion	och	
elevdelaktighet?			

	 	 	 	

	
Finns	läraren	med	som	
stöd	i	aktiviteten?	
	

	 	 	 	

	
Sammanfattar	läraren	
aktiviteten?	
	

	 	 	 	

	
Kontrollerar	läraren	att	
det	matematiska	målet	
uppnåtts?	
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

Intervjuguide 
 
Bakgrund: 
I vårt examensarbete ska vi göra en studie som ska resultera i en uppsats. Vårt examensarbete 
är inom ämnet matematik och fokuserar på lärares användande av konkret material. Enligt 
Skolverket (2011) ska elever erbjudas omväxlande arbetsformer och undervisningsmetoder 
för att tillgodose elevernas olika förutsättningar och behov. Med utgångspunkt ur detta vill vi 
undersöka hur lärare använder konkret material för att stödja elevers olika sätt att lära.  

Etiskt förhållningssätt: 
I det här examensarbetet, och enligt tidigare översänt informationsbrev, tar vi hänsyn till 
etiska principer vilka innefattar; 

• Informationskravet – beskriver och talar om varför vi är här. 
• Konfidentialitetskravet – Det insamlade materialet kommer enbart användas som en 

del av denna studie och raderas när examensarbetet är färdigställt. Uppgifterna kan 
inte kopplas till dig som person. 

• Nyttjandekravet – det insamlade materialet från intervjuer och observationer kommer 
enbart att användas inom ramen för denna studie och resultera i en uppsats som 
kommer att publiceras i DiVA. 

• Samtyckekravet – innebär ditt accepterande att delta i denna studie och att du som 
informant har rätt att när som helst avbryta eller avstå ditt deltagande i studien. 

Intervjufrågor 

1. I vilka sammanhang använder du konkret material i matematikundervisningen? 
2. Hur introducerar du det konkreta materialet för eleverna? 

Följdfråga: Finns det en anledning till att du gör så?   
3. Vad tänker du att det konkreta materialet i matematikundervisningen ska uppfylla för 

syfte? 
Följdfråga: Finns det ett matematiskt mål och hur tydliggörs det för eleverna?   

4. Hur kan du avgöra när det konkreta materialets syfte har uppfyllts? 
Förtydligande/fördjupning av fråga: Plockas det konkreta materialet bort och varför?  

5. Vad ser du för möjligheter och/eller hinder med konkret material i 
matematikundervisningen? 

6. Är det något ytterligare som du vill tillägga? 
 

Tack för att du tog dig tid att träffa oss! Du kommer att få ta del av vår färdiga uppsats när 
den är godkänd och klar!  

Malén Bergner & Camilla Severin 
Lärarstudenter T8, MDH Västerås 


