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Abstract  
 
This study is about how and for what purpose teachers use concrete 
materials in mathematics. The curriculum says that students should 
have the opportunity to use concrete materials in math. Research shows 
that concrete material leads to a better understanding for students in 
learning of mathematics. Researchers believe that the teacher is the 
important key person so the material will have the right effect. This 
thesis will highlight teachers' views on concrete material and the 
purpose for why it should be used. Through qualitative observations and 
interviews with teachers from four schools in grades 1, shows results 
that all teachers have a similar view of how it should be used, but it 
varies in how teachers are using it. Based on the interviews conducted, 
it appears that the majority of teachers have an ambition to make use of 
concrete materials. In practice, however, there are limitations that make 
the concrete material is not used so that teachers had wanted. Based on 
the research available is it the teacher who is the crucial factor for what 
effect the concrete material will have for the students learning. 
 
Keywords: Concrete materials, laboratory materials, mathematics, 
elementary school
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 Sammanfattning 
Denna studie handlar om hur och i vilket syfte lärare använder konkret 
material i sin matematikundervisning. Skolverket förespråkar idag att 
elever ska få möjlighet att använda sig av konkret material i 
undervisningen inom matematik. Forskning visar att konkret material 
leder till en ökad förståelse hos elever vid inlärningen av matematik. 
Forskare menar att det är läraren som avgör hur det konkreta materialet 
används samt vilken effekt det får. Detta examensarbete kommer lyfta 
fram lärares syn på konkret material och i vilket syfte som det används. 
Genom kvalitativa observationer och intervjuer med lärare från fyra olika 
skolor inom årskurs 1, visar resultatet att samtliga lärare har en liknande 
syn hur materialet bör användas men att hur lärarna använder det 
varieras. Utifrån de intervjuer som gjorts visar det sig att alla lärarna har 
en ambition att använda sig av konkret material, men under 
observationerna var det tre av fyra som gjorde det. I praktiken visar det 
sig däremot att det finns begränsningar som gör att det konkreta 
materialet inte används så som lärarna hade velat. Utifrån den 
forskningen som finns menar forskare att lärare har en avgörande faktor 
vilken effekt det konkreta materialet får för inlärningen hos eleverna.  
 
Nyckelord: Konkret material, laborativt material, matematik, grundskola  
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1. Inledning  
 

Undervisningen inom skolväsendet idag har utvecklats till att dagens 
läroplan (Skolverket, 2011b) förespråkar att undervisningen ska vara 
individanpassad och innefatta olika inlärningsstilar. Eftersom elever är 
olika och lär sig på olika sätt behöver man som lärare ge elever 
varierande verktyg och anpassa undervisningen på flera sätt. Samhället 
förändras och det införs nya inlärningsmetoder och verktyg i 
undervisningen. Idag finns det flera olika former av konkret material i 
matematikundervisningen. På skolor runt om i mellersta Sverige kan 
man hitta allt ifrån interaktiva hjälpmedel, plockmaterial i olika former 
och olika spel. Lärarens inverkan på hur elever lär har visat sig ha en 
avgörande roll för elevers motivation och kunskapsutveckling inom 
matematiken.  
 
Utifrån min egen erfarenhet, både när jag själv varit ute och vikarierat 
samt under min verksamhetsförlagda utbildning, har jag sett att elever 
har svårt att förstå det abstrakta i matematiken. Under mina första år i 
skolan hade jag stora problem själv att förstå detta. När jag gick i skolan 
fanns det inte konkret material i samma utsträckning som det finns idag. 
Mina lärare använde sig inte av konkret material eller tilldelade mig 
något när jag inte förstod hur jag skulle göra. Jag minns att det enda 
stöd som jag hade var mina fingrar, svårigheterna uppkom ganska 
snabbt när jag skulle räkna över tio och fingrarna inte räckte till.    
 
På de skolor jag varit, har jag reflekterat över att de konkreta materialen 
som idag finns inte alltid är synlig för eleverna. På dessa skolor har ofta 
lärare tillgång till konkret material, men ibland har jag upplevt att elever 
varit i behov i konkret material men inte alltid blivit tilldelad detta. 
Eftersom jag själv under min skolgång haft svårt med matematiken och 
behövt mer individanpassning, så har intresset för inlärningen av 
matematik blivit en intressant del att undersöka. Eftersom det idag finns 
en uppsjö av konkreta material samt att forskning förespråkar det tycker 
jag det skulle vara intressant att undersöka, hur och i vilket syfte lärare 
arbetar med konkret material.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer en bakgrund till konkret material att ges. Första 
delen kommer att handla om läroplanens syfte inom matematiken, 
vidare kommer en förklaring ges på vad konkret material är och vilken 
syn skolverket har gällande det. Avslutningsvis lyfts det fram forskning, 
olika studier samt litteratur gällande konkret material. 
 

2.1 Läroplanens syfte inom matematiken 

 

I skolan idag är matematik ett ämne som alla elever ska lära sig och 
utvecklas inom. Skolverket (2011b, s62-63) anser att kunskap inom 
matematiken är en viktig del för människan att ha med sig. Det ger 
förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagen samt att det 
ökar möjligheterna att vara delaktig i samhällets beslutsprocesser. 
Eleverna får möjligheter att utveckla sina matematiska kunskaper 
och kunna använda sig av dem i vardagen och i utvecklingen av sina 
matematiska kunskaper. I dagens skola ska eleverna få möjlighet att 
prova på olika sätt att komma fram till svaret med hjälp av olika 
uttrycksformer och våga testa sig fram på varierande sätt där de 
kommer kunna se att det finns flera sätt att använda för att komma 
fram till svaret. Elever ska få förutsättningar att finna intresse i ämnet 
och hela tiden få en djupare förståelse inom 
matematikundervisningen.  
 
Skolverket (2011b, s62-63) menar att undervisningen i ämnet ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att: 
 

 Formulera och lösa problem men hjälp av matematik samt 

värdera valda strategier och metoder, 

 Använda och analysera matematiska begrepp och samband 

mellan begrepp, 

 Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 

beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

 Föra och följa matematiska resonemang och 

 Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar 

och slutsatser.  

2.2 Skolverkets syn på konkret material och laborationer 
inom matematiken 

 

Skolverket (2011a) påtalar att elever bör få möta matematiken på ett 
varierat sätt för att uppnå matematikens syfte där eleverna ska 
utveckla sina matematiska förmågor. Via genomförandet av 



  

 

3 
 

laborationer ska eleverna få möjlighet att upptäcka att matematik inte 
är statiskt, utan hur den kan växa fram från givna processer. När 
eleverna får använda sig av laborationer presenteras de inte för en 
färdig formel från metod där de ges möjliget att återupptäcka delar av 
matematiken. Denna metod handlar om hur eleverna själva får skapa 
och uppleva matematiken.  Laborationer beskrivs som länken mellan 
det abstrakta och det konkreta.  
 
Skolverket (2011a) lyfter fram synen på konkreta material, de menar 
att kopplingen konkret-abstrakt inte finns utan den måste skapas av 
läraren.  
 
Syftet med en konkretisering är att underlätta förståelsen, det är inte 
själva konkretiseringsmaterialet som leder till abstraktionen, utan hur 
materialet används, vad och vilken matematik som läraren lyfter fram 
med hjälp av materialet. Konkretiseringsmaterial ska fungera som 
hjälpmedel där läraren med hjälp av en metod eller material lyfter 
fram den idé som ska konkretiseras.  
 
För att konkret material ska få sin rätta funktion, så är det lärarens 
kompetens inom valet av konkretiserings material som är det viktiga. 
Det handlar om att man som lärare har goda matematiskt didaktiska 
ämneskunskaper där materialet används på ett genomtänkt sätt som 
avgör konkretiseringens funktion. Det finns en hel del material för 
läraren att tillgå, men det är upp till läraren själv att avgöra när det 
konkreta materialet ska tillämpas (Skolverket, 2011a). 
 

2.3 Konkret material  

 

Rystedt & Trygg (2012) ger en förklaring på laborativt material utifrån 
Svenska akademins ordbok förklaring. I matematikundervisningen är 
ett laborativt arbetssätt en form där eleven deltar mentalt och 
praktiskt arbetar med material i undervisning. Eleverna arbetar 
praktisk med material i undersökningar och aktivititer. Eleverna får 
möjlighet till förståelsen mellan det konkreta och det abstrakta. 
Laborativa material är ofta tillverkat i trä eller plast men kan också 
vara i form av bland annat kapsyler, färgpennor och papper. De 
fysiska materialen kan man hantera genom att plocka isär, vrida, 
vända omfördela och ordna. Laborativt material kan också vara 
digitalt exempelvis grafräknare, datorprogram, webbaserade 
applikationer och interaktiva surfplattor.  
 
Forskaren Julianna Szendrei (1996)  beskriver sin syn på konkret 
material. Hon börjar med att dela in det i två huvudgrupper – 
vardagliga föremål vilka finns som verktyg, eller föremål i vardagen, 
arbetslivet och naturen och annat pedagogiskt material som är 
framställt av lärare eller elever. Hon menar också på att spel har 
blivit vanligare att använda sig av i matematikundervisningen. Många 
didaktiker förespråkar praktiskt arbete med föremål som har koppling 
till omvärlden exempelvis stenar. Det tar då mindre tid att lära sig 
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använda dem på ett korrekt sätt. Szendrei (1996) påtalar också att 
naturmaterial som bönor, ekollon, kastanjer och snäckskal användes 
i undervisningen som stöd för räkning redan i början av 1900 talet.  
 

2.4 Vad forskning har kommit fram till om konkret 
material 

2.4.1 Läraren och konkret material   

 
Löwing (2004) lyfter att lärare har en central roll för elevers lärande och 
hur undervisningen bedrivs. Faktorer som påverkar lärares möjligheter 
att organisera lektioner är den kunskapssyn som finns idag och i skolans 
styrdokument. De andra faktorerna som är mer rörliga är val av 
läromedel, elevgruppering, arbetsform och arbetssätt. För att en god 
undervisning ska kunna bedrivas handlar det om hur läraren själv väljer 
att förhålla sig, planera och organisera sin undervisning. Inom 
matematikundervisningen menar författaren att läraren inte endast kan 
använda sig av skriftlig och muntlig kommunikation för inlärning, 
eleverna måste erbjudas användning av olika artefakter/ konkret 
material exempelvis i form av miniräknare och laborativt material. 
 
Szendrei (1996) har ägnat mycket tid och forskning gällande det 
konkreta materialet och menar att materialet inte enbart är artefakt, hon 
anser att lärarens förhållningssätt och sättet att presentera samt 
använda och utnyttja materialet är det som ger det liv.  
 
Lärarens roll är en viktig faktor för att avgöra om det blir 
konkretiseringsmaterial eller inte (Skolverket, 2011a). Heiberg, Alseth & 
Nordberg (2011, s11-14) tar upp vikten av detta, elever behöver i de 
tidigare skolåren komma i kontakt med en inspirerande och motiverande 
matematiklärare som kan utmana, inspirera och stötta dem i deras 
kunskapsutveckling. Författarna anser att inom 
matematikdidaktiksforskningen finns en stor samstämmighet om de 
ämnesspecifika kompetenserna som ligger till grund för matematiskt 
kunnande. Kunskaper inom matematiken innebär att man ska kunna 
utveckla, använda och koppla ihop matematik i olika situationer och 
sammanhang.  
 
Heiberg, Alseth & Nordberg (2011) påtalar också att det är viktigt att 
elever känner tilltro inom matematiken för att våga använda sig av den. 
Tilltron bidrar till att man vågar pröva sig fram till svaret och se vad som 
fungerar och inte fungerar. Elever behöver få tillgång till olika sätt av 
uttrycksformer och konkret material för att kunna ge en synlig bild för 
läraren så att hen kan se vad elever kan och behöver utveckla. 
Författarna beskriver lärarens roll som en central roll. Läraren ska kunna 
ge elever en bra presentation av innehållet och försäkra sig om att de 
har förstått, sedan behöver läraren också uppmuntra och förbereda olika 
representationsformer. Det sista handlar om att läraren ska veta var 
eleven befinner sig och kunna sätta utmaningar utifrån den enskilda 
elevens utvecklingsbehov. 
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Forskning visar att lärarens förhållningssätt till konkret material är viktigt. 
Szendrei (1996) hävdar att man tidigt tillbaka i historien förespråkat 
konkret material, hon nämner några kända föregångare som haft stort 
inflytande på svensk matematikundervisning. I artikeln tar hon också 
upp viktiga frågor gällande materialens betydelse för inlärning.  Hon 
menar att konkret material både kan användas som ett verktyg för 
förståelsen, men också att bidra till en mer harmonisk 
matematikinlärning. Det är viktigt att man också ser det konkreta 
materialet som en artefakt och att det är lärarens förhållningssätt, 
presentation och utnyttjandet av materialet som ger det till liv. 
  
I grundskolan idag menar man på att man ofta tar för givet att det skall 
ske en konkretisering i undervisningen. Löwing (2004, s92) beskriver 
Löwings & Killborns (2002) syn där de ser motsättningar inom detta, de 
menar att matematiken är mångfacetterad. Allting går inte att 
konkretisera och att matematiken också handlar om att abstrahera. De 
menar på att det konkreta måste kunna generaliseras, utvecklas till en 
matematisk modell som kan användas i andra situationer.  
 
Forskaren Sowell (1989) har studerat vilken effekt konkret material har 
på matematikundervisningen. Hon lyfter också att forskning inom det 
konkreta materialet har förespråkats tidigare under historiens gång. 
Redan under 1930-talet började man införa konkret material i 
underviningen och under 1960- talet började man använda sig mer av 
konkret material. Under den perioden tittade forskning på resultaten som 
blev för de som använt sig av konkret material och för de som inte 
använt sig av det. Av det som kom fram så var resultatet blandat och 
man kunde se att det gynnade några medan det inte var någon skillnad 
för vissa. Däremot anser forskaren Sowell (1989) att konkret material 
inte visar någon större skillnad på resultatet när man tittade på det 
under en kortare period, men att man däremot kunde se att elever som 
fått använda sig av konkret material under en längre tid fick bättre 
studieresultat inom matematiken. Precis som de andra forskarna ovan 
så anser hon att elevers prestationer och lärarens förhållningsätt är 
viktiga faktorer inom anvisningen av de konkreta materialen. Hon kunde 
däremot inte uppge vilket typ av konkret material som skulle fungera i 
matematiken, eller i vilken situation som de passar. Men man kunde se 
att material överlag ger positiv effekt för elevers resultat inom 
matematiken.  
 

2.4.2 Kritiska aspekter gällande konkret material  

 
Det finns också forskning som ställer sig mer kritiskt till användningen av 
konkret material. Författarna C.Browner, M.McNeil och M.Glenberg 
(2009) påtalar att användningen av konkret material inte skulle vara en 
bergsäker strategi för att hjälpa elever utveckla sin matematiska 
förmåga. De menar att det lika gärna skulle kunna stjälpa istället för att 
hjälpa dem.  
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C.Browner, M.McNeil och M.Glenberg (2009) lyfter att det finns risker i 
användingen av konkret material. De menar att det finns en komplexitet 
när det kommer till användandet av det i klassrummet. De påvisar att det 
är viktigt att lärare noggrant väljer ut vilka matematiska strategier som 
tillförs i undervisningen. Författarna anser att valet av konkret material 
skulle kunna bli fel och att det inte skulle lämpa sig för situationen. 
Utifrån det skulle det kunna leda till att eleverna blir distraherad av 
materialet och tappar fokus. Även dessa forskare anser att lärarens roll 
och förhållningsätt till de konkreta materialen är viktigt och avgörande 
gällande vilken effekt det får på inlärningen hos eleverna. Lärarna måste 
kunna beskriva kopplingen från det konkreta mot det abstrakta vid 
användning av konkret material.  
 
Löwing (2006) har också undersökt hur de konkreta materialen påverkar 
undervisningen. Författaren menar att det finns komplexitet i 
användingen av konkret material och säger bland annat att det blev mer 
jobb med det konkreta istället för att jobba mot en ökad förstålse. Hon 
lyfter att många lärare idag använder konkret material och låter elever ta 
del av detta där anledningen är att det förespråkas. När lärare inte 
använder de konkreta materialen på rätt sätt menar författaren att det 
kan uppstå risker i användandet av det. Författaren menar att ordet 
konkret kan medföra risker när lärarna missuppfattar själva syftet med 
det. Det är inte konkretiseringen eller artefakten i sig som är den 
avgörande delen i förståelsen, det handlar om hur lärare använder sig 
av det som gör att materialet kommer till liv.  
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 3. Syfte  
 
Syftet med studien är att undersöka hur och i vilket syfte lärare använder 
konkret material i sin matematikundervisning.    
 

3.1 Frågeställningar  

 Hur använder lärare konkret material i sin 
matematikundervisning? 

 Vilken betydelse anser lärare att konkret material har för elevers 
förståelse för matematiken? 

Vilka fördelar och nackdelar ser lärare på konkret material i 
matematikundervisningen? 
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 4. Metod 
Denna del inleds med metodvalet där jag beskriver de metoder som 
ligger till grund för denna studie. Vidare ges en beskrivning på vilka som 
deltagit i studien och beskrivning gällande observationerna och 
intervjuerna. Därefter behandlas genomförandet, de forskningsetiska 
principerna samt validiteten och reliabiliteten av denna studie. 
 

4.1 Metodval 

 
Denna studie handlar om att ta reda på hur och i vilket syfte lärare 
använder konkret material i sin undervisning, studien har en kvalitativ 
forskningsmetod. Denna metod är grundat på det som Merriam (1994, 
s19) tar upp med att den riktar in sig på upptäckt, insikt och förståelse 
för hur människor uppfattar världen. Jag valt att använda intervjuer och 
observationer för att inhämta data. I denna studie genomfördes också 
en pilotstudie som Eliason (2013, s.42-43) beskriver är en 
provundersökning där man låter några ingå i en undersökningsgrupp för 
att besvara frågorna i formuläret. Andra forskare och Löwing (2006) 
menar att det ofta tas förgivet att det skall ske en konkretisering i 
undervisningen i de lägre åldrarna, har jag valt att rikta in mig på lärare 
för elever i årskurs 1.  
 

4.2 Urval 

 
Urvalet i denna studie är en mindre population, som Eliason (2013,s44-
45) beskriver som den grupp som valts att uttala sig om. Han menar att 
ju större grupp som man vill uttala sig om, desto svårare blir det. 
Eftersom det inte funnits så mycket tid för denna studie har jag valt att 
begränsa gruppen. När jag valde ut gruppen så gjorde jag det utifrån det 
som Eliason (2013,s46) tar upp gällande sannolikhetsurval. Inom 
sannolikhetsurvalet finns olika sätt att göra urval på. Sättet som är gjort 
för denna studie är ett stratifierat urval. Ett stratifierat urval handlar om 
att man gör ett urval i flera steg där man först delar in populationen i 
grupper och sedan gör urval inom varje grupp (Eliasson, 2013,s46-47). 
Först valde jag att utgå från skolor i mellersta Sverige, därefter valdes 
sedan fem specifika skolor ut, och slutligen valde jag att konkakta 
flertalet lärare på respektive skolor som undervisar för elever i årskurs 1. 
De fem lärare som svarade först min mitt mail blev mina informanter. Då 
syftet med studien handlar om att ta reda på hur- och vilket syfte lärare 
använder sig av konkret material, gjordes urvalet på lärare som 
undervisar i matematik.  
 
Jag har valt att namnge lärarna som jag observerat och intervjuat som 
informant 1,2,3,4 och P. Detta för att de ska förbli anonyma.  
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De personer som deltagit i studien är följande: 
 

 Informant P - Pilotundersökning 

 Informant 1 – Förskolelärar- & grundlärarutbildning 1-7 med 
inriktning SO/SV samt montessoripedagogik 30hp. Undervisat 
17år med elever i åk 1-3.  

 Informant 2 – Utbildning tidigare åldrarna F-3 men behörighet 
upp till åk 6 i olika ämnen, undervisat i snart 10år.  

 Informant 3 – Utbildning inom förskola och förskoleklass och 1-
7 lärare med inriktning SV/SO. Har arbetat som lärare i F-3 i 3 
år. 

 Informant 4 – Utbildning 3,5 år på lärarlinjen, jobbat som lärare i 
10år. Har arbetat som lärare i F-3 i 7 år.   

 
Lärarna som deltagit i studien har utifrån vetenskapsrådets (2002)  fyra 
allmänna huvudkrav behandlats med största möjliga konfidentialitet. 
Deras personuppgifter har förvarats på ett sätt som gör att obehöriga 
inte kan ta del av dem. Jag har utifrån den ordningen som jag intervjuat 
lärarna namngett dem genom att beskriva de som informant 1-4.  
 

4.3 Genomförande  

 
Det första som jag gjorde var att skriva ihop ett personligt brev (se bilaga 
1) till de lärare som jag ville observera och intervjua. I mailet frågades 
det om det fanns möjlighet att komma och observera en 
matematiklektion när de skulle använda konkret material. Det bads 
också om att få 30 minuters intervju med lärarna efteråt. När lärarna 
svarade så bokades möten in utifrån det som passade dem bäst. 
Läraren som bokade in första mötet blev en pilotstudie. För att få tid till 
att skriva ner, sammanfatta det som observerats, samt kunna ändra 
efter min pilotstudie, valdes det därför inte att observera och intervjua 
mer än två lärare per dag.  
 
Inför observationerna skapades ett schema för vad som skulle 
observeras (se bilaga 2). Under själva observationen fördes 
anteckningar på datorn utifrån observationsprotokollet. Innan 
observationerna började såg jag till att det fanns tid så jag kunde 
granska miljön och undersöka hur klassrummet såg ut och om det fanns 
konkret material synligt.  
 
Under pilotstudien gjordes först en observation för att kunna se om 
observationsschemat behövde ändras på något sätt. När observationen 
var klar intervjuades informant P. För att lägga märke till vad som 
behövde ändras spelades intervjun in. När intervjuen och observationen 
var färdig lyssnades intervjun igenom, därefter ändrades några frågor 
samt delar av strukturen i vilken ordning frågorna skulle komma.  
 
Under de riktiga observationerna och intervjuerna användes samma 
struktur. Det första som gjordes var observation i klassrummet. Under 
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observationerna användes observationsschemat som stöd för att kunna 
dokumentera de aktuella iakttagelserna. Observationerna varade mellan 
40min-1h. I två av fyra fall skedde intervjuerna i direkt anslutning till 
lektionen och i de andra två fallen skedde intervjun senare under dagen. 
Dessa intervjuer pågick i ca 30 min.  
 
Intervjuerna har formats utifrån det Ryen (2004, s49) tar upp om att vara 
en intervjuare som hållit en låg profil och låtit intervjupersonerna fått 
svara på frågorna utifrån deras egen syn och uppfattningar inom 
området. Intervjuerna har ett semistrukturerat förhållningsätt som enligt 
Stukát (2011, s44) innebär att de som ska intervjuas har blivit 
informerad gällande vilket ämne som berörs, men inte vilka frågor de 
kommer att svara på. Frågorna hölls dolda fram tills intervjun 
genomfördes. Dessa frågor är förbestämda och tillviss del även 
följdfrågor (se bilaga 3). 
 
Intervjuerna skedde i lärarnas klassrum för att kunna få en avslappnad 
miljö som Sukát (2011, s45) anser är viktigt för att informanterna ska 
känna sig bekväma under intervjun.   
 
Intervjuerna fördes som samtalsintervjuer med öppna frågor som  
Esaiasson et.al (2012,s228) beskriver handlar om när man som forskare 
ställer frågor där svarspersonerna med egna ord får berätta de han eller 
hon vill ha sagt. Samtalsintervjuer handlar ofta om att kartlägga 
människors uppfattning kring ett område. Det är inte personerna som 
står i centrum, utan deras tankekategorier som personerna ger uttryck 
för (Esaiasson 2012,s228-230). 
 
Samtalsintervjuerna har det anpassats utifrån det som Esaiasson et.al 
(2012, s264-265) tar upp med att man både ska tänka på form och 
innehåll. De menar att innehållet knyter an till undersökningens 
problemställning och att formen handlar om att skapa dynamisk situation 
där samtalet är levande.  
 
Inledningen av med uppvärmningsfrågorna konstruerades utifrån det 
som Esaiasson et.al (2012, s265) tar upp om ”uppvärmningsfrågor”. 
Varje intervju inleddes med några inledande frågor om personerna, 
detta för att skapa kontakt och upprätthålla en god stämning. Dessa 
frågor konstruerades utifrån det som Ryen (2004, s49) tar upp, att 
frågorna som formuleras inför intervjun bör formas generellt utan att det 
pekar åt någon specifik riktning. Vid öppna frågor anser Esaiasson et.al 
(2012, s246-247) att det finns fördelar med att använda sig av detta då 
respondenterna får möjlighet att svara precis som de vill och inte 
hämmas av forskarens brist på fantasi vid svarsalternativen. De menar 
också att det kan vara bättre när känsliga uppgifter ska lämnas.  
 
Intervjufrågorna anpassades utifrån det som Esaiasson et.al (2012, 
s264-265) anser att grundregeln i en intervju är att frågorna ska vara 
lätta att förstå, korta och befriade från akademisk jargong. De menar att 
forskaren inte ska behöva ta tid att förklara vad det är som han eller hon 
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vill veta. Esaiasson et.al (2012, s2264-265) beskriver att frågorna man 
vill ställa ska vara så vittomfattande frågor.  
 

4.4 Forskningsetiska principer  

 
Denna studie har utförts utifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra 
huvudkrav. Detta för att möjliggöra en god kvalité, samt kunna skydda 
individer som medverkat inom forskningen. Dessa krav har utgåtts ifrån 
under hela studien, både innan, under och efter för att skapa 
förutsättningar för högre standard för denna studie. De fyra huvudkraven 
är: 
 

 Informationskravet  

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet  

 Nyttjandekravet   
 
Vetenskapsrådet (2002) ger en förklaring nedan på vad de fyra 
huvudkraven innebär.  
 
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera 
uppgiftslämnare och undersökningsdeltagarna om uppgiften i projektet 
samt deltagarnas villkor. De ska ha rätten att avbryta sin medverkan och 
upplysas om att deltagandet är frivilligt. Deltagarna ska också bli 
informerade om studiens syfte i mer eller mindre utsträckning, samt i få 
en beskrivning hur undersökningen i stora drag kommer att genomföras.  
 
I denna studie fick deltagarna ta del av syftet och genomförandet i första 
kontakten tillika deras rättigheter och villkor. Inför de kommande 
intervjuerna och observationerna fick de åter igen ta del av 
informationen gällande deras rättigheter och villkor.  
 
Samtyckeskravet handlar om att deltagarna själva får bestämma om de 
vill medverka i undersökningen. I undersökningar med aktiv insats av 
deltagarna skall samtycke inhämtas.  
 
I informationsmailet ställdes frågan om de skulle vilja delta och utifrån 
det fick deltagrana svara på om de vill medverka i undersökningen eller 
inte. Eftersom alla berörda parter som intervjuades och observerades 
var myndiga behövdes inget godkännande från någon.  
 
Konfidalitetskravet innebär att alla uppgifter som samlas som rör 
deltagarnas personuppgifter förvaras på ett sätt där inga obehöriga kan 
ta del av dem. Deltagarna behandlas med största möjliga konfidentalitet.  
 
I denna studie har alla berörda personer presenterats som anonyma. 
Ingen deltagares kön har heller uppgetts. När studien avlutats raderades 
all information som inhämtats gällande deras uppgifter.  
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Nyttjandekravet innebär att samtlig information som samlats in används 
för den aktuella forskningens ändamål. Forskare får inte sälja eller låna 
ut de uppgifter som deltagarna bidragit med.  
  

4.5 Validitet  

 

Enligt Eliason (2013, s16) är god validitet när studiens val av metod har 
undersökt det som var tänkt att undersökas. Det handlar om i fall 
undersökningen mäter det som den är tänkt ska mäta. Min studie har 
visat på detta och undersökt det som den var tänkt att mäta. För att få 
en hög validitet har förberedelserna inför denna studie utgått ifrån det 
som Eliason (2013.s16) tar upp om att tidigt lyckats reda ut 
frågeställningen.  
 

4.6 Reliabilitet 

 

Reliabilitet menar Eliason (2013,s.14) handlar om undersökningen är 
pålitlig. Går den att upprepa och ge samma resultat. Eftersom denna 
studie är en kvalitativ studie så kommer svaren att variera om den 
upprepades eftersom de är personliga. Men eftersom det fanns tydliga 
scheman för observationerna och intervjuerna går undersökningen att 
upprepa och ge liknande resultat. Utifrån den strukturen gällande 
observationsschema och transkriberingar som gjorts visar denna studie 
på hög reabilitet. Eliason (2013, s.15) menar för att undersökningen ska 
få hög reabilitet behöver den förberedas väl. Därför har tydliga 
instruktioner skapats i hur undersökningen ska genomföras så det inte 
skulle ske en osäkerhet i hur det ska genomföras. För att stärka 
trovärdigheten i denna studie har fler metoder valt att användas. För att 
samtliga deltagare i denna studie skulle få samma förutsättningar och 
besvara likadana frågor valdes därför att göra en pilotstudie som kunde 
säkerställa att alla intervjuer och observationer skulle få samma 
förutsättningar. Efter pilotundersökningen ändrades sättet frågorna 
skulle ställas på och i vilken ordning de skulle komma. Det ändrades 
utifrån vad jag ansåg kunde underlätta för kommande intervjuer. 
Likadant valdes att göra inför observationerna, och eftersom det fanns 
tydliga scheman för både intervjuerna och observationerna fokuserades 
det endast på det. Inför varje intervju dokumenterades det som 
deltagarna ordagrant sa. För att det inte skulle bli missförstånd 
upprepades deras svar så de hade blivit korrekt uppfattade. 
Sammanställnigen av intervjuerna skedde samma dag för att de skulle 
ske så nära i anslutning som möjligt.   
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 5. Resultat  
I denna del presenteras resultatet som besvarar syftet med studien. 
Första delen behandlar observationerna och därefter intervjuerna.  Sista 
delen ger en sammanfattande del över både observationer och 
intervjuerna tillsammans.  

 
5.1 Observationer 

5.1.1 Informant 1.  

 
I detta klassrum kunde jag tydligt se att det fanns konkret material 
synligt för eleverna. I en del av klassrummet fanns det bokhyllor som var 
fyllda med olika typer av konkret och laborativt material. Ovanför 
bokhyllorna fanns det en tavla med en projektor som visade sidor från 
deras aktuella matematikbok med de sidor de skulle arbeta med under 
lektionen. På varje bänk fanns det en fasttejpad tidslinje.  
 
Läraren började med en gemensam genomgång tillsammas med 
eleverna på tavlan. Alla elever satt på golvet i en ring framför tavlan. 
Läraren tog upp en förstorad version av en tallinje där hon ställde frågor 
till eleverna var talen 0-9 ska stå. När eleverna hade svarat på frågan 
och satt dit talen satte sig sedan läraren på golvet och introducerade 
nästa del. 
 
Läraren tog fram en burk med småklossar och två tallrikar. Lektionen 
handlade om uppdelning av talet 8. Alla elever fick med hjälp från 
läraren möjlighet att besvara frågor som läraren ställde med hjälp av 
klossarna. Varje elev fick använda de konkreta klossarna och lägga dem 
på de utlagda tallrikarna när de skulle ge sitt svar. När läraren använde 
sig av det valda konkreta materialet användes det vid förtydligande av 
talen som togs upp. Om en elev exempel la tre stycken klossar på ena 
sidan så blev det 5 stycken klossar på den andra sidan som bildar talet 
8. När en elev hade lagt ut alla klossarna på tallrikarna skrev läraren upp 
siffrorna 5+3=8.  
 
Vid nästa del satte sig alla elever framför smartboarden. På 
smartboarden kunde man se elevernas matematikbok och de aktuella 
sidorna som de skulle jobba med under lektionen. Läraren gick sedan 
igenom tillsammans med eleverna sida för sida vad de skulle jobba 
med. Under denna del använde sig läraren inte sig av något konkret 
material.  
 
När alla elever satte sig för att börja jobba med sidorna, använde ingen 
elev konkret material som stöd vid beräkning. Jag kunde se att några 
elever använde fingrarna som stöd vid några få tillfällen. Ingen elev 
hämtade något konkret material som stöd för sin inlärning.  
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Under denna lektion använde sig läraren endast av konkret/laborativt 
material under första delen när de hade gemensam genomgång. Ingen 
elev använde sedan något konkret material som stöd när de satt själva. 
Även om det konkreta materialet fanns synligt för eleverna så hämtade 
inte någon elev något av de tillgängliga materialen. Läraren uppmanade 
ingen elev att hämta vid behov.  
 

5.1.2  Informant 2.  

 
När jag kom in i detta klassrum kunde jag se lite konkret material på 
några hyllor i klassrummet, däremot fanns det framtaget konkret 
material på ett bord framme vid tavlan. Där kunde jag se två olika 
modeller av konkret material, talstavar upp till talet tio och små klossar i 
en burk. Jag gick runt för att titta om jag kunde hitta något på hyllorna 
men hittade inget mer än det som fanns vid lärarens arbetsbord.  
 
Innan lektionen började delade läraren ut det konkreta materialet som 
fanns på hens bord till varje elev. Denna lektion handlade om 
uppdelning av talet tio. Under första delen hade läraren en gemensam 
genomgång där eleverna fick svara med hjälp av sina talstavar. Läraren 
ställde frågan om hur många som hen hade kvar om hen höll för sex 
stycken klossar på tiotalsstaven. Läraren använde sig av det konkreta 
materialet när hen ville förtydliga de tal som de arbetade med. Eleverna 
använde då sina egna talstavar och höll för, läraren gick sedan runt och 
tittade på om eleverna höll för rätt antal. Sedan fick de räcka upp 
handen och svara på hur många kuber det var kvar på talstaven. 
Läraren både ritade och skrev upp på tavlan svaren från eleverna.  
 
När eleverna sedan skulle jobba själva blev de tilldelade olika stenciler 
gällande uppdelningen av talet 10. Jag kunde observera att några elever 
använde det konkreta materialet som stöd vid sin inlärning. Eftersom 
läraren hade delat ut konkret material på elevernas bänkar innan 
lektionen så var det ingen elev som hämtade det på eget initiativ när de 
jobbade självständigt.  
 
Läraren använde sig av konkret material under hela undervisningen, alla 
elever hade blivit tilldelade ett utvalt konkret material av läraren innan 
lektionen. När eleverna själva jobbade så använde några elever det 
konkreta materialet vid sin egen inlärning, ingen elev hämtade annat 
konkret material under lektionen. Läraren uppmanade eleverna att 
använda sig av det befintliga materialet.  
 

 

5.1.3  Informant 3.  

 
Det fanns inget konkret material synligt i detta klassrum. Det konkreta 
materialet som användes och som var synligt för eleverna var det som 
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läraren hade tagit med sig för den aktuella lektionen. Läraren placerade 
ut små klossar på varje bänk där eleverna satt. Denna lektion handlade 
om uppdelning av talet nio.  
 
Läraren använde det konkreta materialet vid den gemensamma 
genomgången när hen ville förtydliga de svar som eleverna gav. 
Läraren skrev upp talen på tavlan och förtydligade sedan genom att 
räkna de konkreta materialen som hen använde sig av. Alla elever hade 
varsin liten whiteboard framför sig där eleverna skrev upp sina svar. När 
läraren ställde frågan om vilket tal som är kompis med talet 9 om hen 
hade 7 i sin hand fick eleverna skriva ner sitt svar på sin tavla. Läraren 
uppmanade eleverna att använda sig av de små klossarna när de skulle 
räkna ut.  
 
När eleverna sedan arbetade självständigt hade varje elev kvar det 
konkreta materialet på sina bänkar och några elever använde det som 
stöd när de skulle räkna. Ingen elev hämtade något konkret material på 
eget initiativ. En elev i klassen fick arbeta på den stora whiteboarden i 
klassrummet när de skulle skriva ner talkamraterna för talet 9. Detta 
berodde på en individanpassning för denna elev.   
 
När det var 10 minuter kvar på lektionen samlades alla elever 
gemensamt på mattan tillsammas med läraren. Läraren använde burken 
med alla småklossar och lekte en lek tillsammas med eleverna. Läraren 
hade 9 klossar på golvet, hen blandade runt klossarna och plockade 
upp ett antal klossar i sin hand, därefter frågade läraren eleverna hur 
många klossar som hen gömde i sin hand. Eleverna kunde då titta på 
mattan och utgå ifrån hur många de var som låg kvar och sedan valde 
läraren ut en elev som skulle få svara på hur många det var i handen. 
Denna lek upprepades flertalet gånger där alla elever fick möjlighet att 
ge svar.  
 
Läraren använde konkret material genomgående under hela lektionen. 
Alla elever hade möjlighet att ta del av konkret material när de själva 
skulle räkna. Ingen elev hämtade på eget initiativ något annat konkret 
material. Läraren uppmanade eleverna att ta hjälp av de konkreta 
materialen när de skulle räkna själva.  

5.1.4  Informant 4. 

  
Vid detta besök fanns det ytterst lite konkret material synligt för 
eleverna, jag kunde se en burk med små klossar i. Det fanns några 
bilder som visualiserade tal i form av kuber. Vid denna lektion skulle 
eleverna jobba med den kommunikativa lagen.  
 
När lektionen startade samlades alla elever gemensamt framför 
smartboarden. Läraren startade smartboarden och bläddrade upp de 
aktuella sidorna som eleverna skulle jobba med. Läraren använde olika 
inlärningsmetoder när hen skulle berätta om kommunikativa lagen, 
läraren visade bilder och exempel på smartboarden samt högläste en 
berättande saga för eleverna inom det aktuella området.  
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Efter genomgången satte sig alla elever på sina platser. Hittills kunde 
jag fortarande inte se någon använda konkret material i undervisningen. 
När eleverna räknade själva så använde en del elever fingrarna när de 
skulle räkna. Ingen elev blev uppmanad att hämta eller blev tilldelade 
något konkret material.  
 
Under denna lektion användes inget konkret material. Läraren använde 
sig av digitalt material för att förklara för eleverna området som de skulle 
arbeta med.  
 

5.1.5 Sammanställning av samtliga observationer 

 
Under de fyra klassrumsobservationerna använde sig tre av fyra lärare 
av konkret material någon gång under lektionens gång. Informant 1 
använde endast konkret material vid den gemensamma genomgången. 
Informant 2 och 3 använde konkret material kontinuerligt under hela 
lektionens gång. Informant 2 och 3 uppmanade eleverna att använde 
det valda konkreta materialet vid behov. Informant 4 använde inget 
konkret material. Ingen lärare uppmanade eleverna om att de själva 
kunde hämta annat konkret material.  
 

5.2 Intervjuerna 

 Som stöd i läsningen av den här resultatdelen finns de frågor jag ställde 
under intervjuerna (se bilaga 3).  

5.2.1 Syftet med användningen av konkret material  

 
På frågan varför, eller varför inte lärarna använder sig av konkret 
material i undervisningen svarade de relativt lika. De menar att det är 
viktigt för eleverna att de får använda sig av konkret material i 
matematikundervisningen så de ska kunna koppla det konkreta med det 
abstrakta. Informant 2 svarade endast på varför hen använder sig av 
konkret material medan informant 1,3 och 4 svarade också på varför de 
ibland inte gör det även fast den frågan inte ställdes. Informant 4 menar 
att eleverna inte alltid behöver konkret material utan att det beror på 
vilken situation det är. Informant 1,3 och 4 menar också på att det 
konkreta materialet ofta låter mycket. Informant 4 svarade att det är en 
anledning till varför hen ibland inte använder det. Informant 2 och 3 vill 
använda det konkreta materialet mer men att det också är tidskrävande 
och att de inte alltid hinner med att ta med det i den utsträckning som de 
vill.  
 
Under intervjuerna med lärarna fick de följdfrågor på sina val av 
material. Informant 1,2 och 3 använde ett likadant material vid 
genomgångarna. Materialet som informant 1,2 och 3 använde sig av var 
småklossar. Lärarna svarade att detta material används för att eleverna 
ska få förståelsen för olika tal genom att visa det konkret med något 
material. Alla informanterna som använde detta svarade att de små 
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klossarna är bra vid förståelsen att uppfatta tal och när eleverna ska 
använda sig själva när de räknar. De svarade också att plockmaterial 
som kapsyler, kulor, gem och annat smått material skulle kunna 
användas vid det aktuella området och att material brukar variera. 

 
”… Jag hade först tänkt använda mig av kulor istället för klossar… 
men sen jag tyckte att kulorna kanske bara skulle fara runt på 
tallrikarna … därför blev det klossar istället” (Informant 1,2016).  
 
”… Jag brukar variera plockmaterialet vid taluppfattning så de ska 
förstå att antalet inte är kopplat till ett specifikt material” (Informant 
2,2016).  

 
Eftersom informant 4 inte använde sig av ett konkret material utan en 
smartboard vid genomgången fick denna lärare svara på frågan på 
varför hen inte använder sig av konkret material. Hen menade då att 
smartboarden har så mycket funktioner som man kan använda sig av 
och att det underlättar undervisningen att använda sig av smartboarden. 
Hen menar också att målet för eleverna är att de ska kunna förstå det 
abstrakta utan konkret material. Informant 4 menar att smartboarden har 
så mycket olika funktioner och hjälpmedel som gör att det inte alltid 
behövs konkret material som stöd vid inlärning hos eleverna.  
 
På frågan om det fanns konkret material för eleverna att hämta själva 
samt var detta i så fall finns svarade lärarna olika. Informant 1 som hade 
materialet synligt för eleverna menar att finns öppet så vet eleverna att 
det finns vid behov. Hen menar dock att det är hens uppgift att lära dem 
ta initiativ till att använda det. Informant 2 och 3 har inte konkret material 
i klassrummet utan på ett annat ställe på skolan. Detta är för att alla 
lärare på skolan delar på det konkreta materialet som finns och att 
lärarna får välja ut vilket konkret material de ska använda sig av på 
lektionerna. Informant 4 hade ett skåp i klassrummet som var stängt. 
Där svarade hen att allt konkret material finns att hämta vid behov för 
hen och eleverna.   
 
På frågan om de använder specifika konkreta material inom vissa 
områden svarade alla informanter att de använder vissa valda konkreta 
material för att de tycker att de är mest lämpligt inom specifika områden. 
Inom området geometri använder lärarna samma typ av konkret 
material. De menar att vissa konkreta material hjälper eleverna att förstå 
området bättre. Informant 2 svarade att det är viktigt att man väljer rätt 
konkret material så att det uppfyller syftet. När det gäller plockmaterial 
svarar alla informanter att det inte spelar någon roll vad man väljer. De 
svarar att det däremot är viktigt att variera plockmaterial så eleverna får 
en förståelse att tal inte är kopplat till ett specifikt material.  
 

”… Det är viktigt att man som lärare väljer ut ett konkret material som 
hjälper till att uppfylla syftet… Jag skulle tillexempel inte använda 
geometrimaterialet när eleverna ska träna taluppfattning” (informant 
2, 2016).  
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”… Jag tycker att olika konkreta material fungerar bäst inom vissa 
områden, men exempel gem, kulor, klossar och allt plockmaterial 
som finns inte spelar någon roll för inlärningen vilket man väljer” 
(Informant 3, 2016).  

 

5.2.2 Hur används konkret material  

 
På frågan om lärarna hade kunnat använda sig av något annat material 
vid detta tillfälle så varierade svaren lite, även om de svarade att alla 
använder sig av det i undervisningen. Svaren visar på att alla 
informanter använder sig av konkret material vid genomgångarna men 
att 3 av 4 också använder det vid fler tillfällen. Informant 1,2 och 3 
menar att de nästan alltid använder sig av konkret material medan 
informant 4 svara att hen mest använder sig av det vid genomgångar.  
 

… Jag använder i princip konkret material hela tiden. Annars är det 
svårt att förklara så de begriper… Någon form används hela tiden på 
genomgångarna” (Informant 1, 2016). 
 
”… Jag använder konkret material, men inte just idag. Det är 
varierande på vilken lektion det är. Ibland använder jag det mer och 
ibland mindre… När jag använder det brukar det vara vid 
genomgångarna” (Informant 4,2016).  

 
Gällande situationerna där lärarna använder det konkreta materialet så 
var svaren även här relativt lika. Alla informanterna använde det konkret 
material vid genomgångarna samt när de vill få hjälp med att beskriva 
det abstrakta på ett konkret sätt. Informanterna 2 och 3 svarade att de 
ofta har utematematik med eleverna och att de med hjälp av 
naturmaterial låter eleverna få en ökad förståelse inom matematiken. 
Under denna fråga svarade också informant 4 att tiden spelar stor roll 
gällande vilka situationer som hen använder sig av detta.  

 
”… Jag använder det i flera situationer. Eleverna får använda det när 
de vill och får också hämta själva när de behöver… De får däremot 
inte använda konkret material i de situationer när det är huvudräkning 
som gäller” (informant 3, 2016).  

 
 
På följdfrågan om lärarna uppmanar eleverna att hämta material så 
varierade svaren. Informant 2 och 3 svarade att de ofta påminner 
eleverna om att det finns konkret material att hämta vid behov eller att 
använda sig av det materialet som de tagits fram. Informant 3 och 4 
svarade att eleverna har konkret material i sina lådor i ett kuvert, som 
tillhör matematikboken som de arbetar med. I detta kuvert fanns det 
olika typer av konkret material beroende på vilket område de arbetar 
med. Kuvertet finns med matematikboken för varje elev när de ska 
räkna. Båda lärarna menade på att de uppmanar eleverna att de kan 
använda materialet i kuvertet vid behov. Informant 4 brukar inte 
uppmana eleverna själva att hämta, de vet vart det finns om de behöver. 
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Informant 1 menar att hen inte så ofta uppmanar dem att hämta men att 
hen kanske borde göra det mer. Informant 1 menar också att många 
elever inte vill hämta konkret material även fast de skulle uppmanas. 
Hen menar att elevernas mål är att de ska bli klara med sidorna och tror 
att eleverna inte hämtar material eftersom det kommer ta mer tid för 
dem att bli färdiga.   
 

” … I denna ålder måste man som lärare initiera för eleverna att det 
finns konkret material som de ska använda… Barnen i denna ålder 
har inte kommit till det stadiet där de vet varför de ska använda 
konkret material” (Informant 4, 2016).  

5.2.3 Fördelar och nackdelar med konkret material  

 
På frågan vilka fördelar lärarna ser med konkret material svarade alla 
informanterna att det bidrar till ökad förståelse hos eleverna. Alla menar 
att det mest finns fördelar med konkret material. De svarade också att 
det underlättar för deras egen undervisning när de ska förklara för 
eleverna ett visst område.   
 

” … Elever kan inte alltid uttrycka sin kunskap inom matematiken 
genom att bara räkna och skriva... Många elever är taktil och behöver 
laborera med olika material för att kunna förklara eller visa sin 
förståelse (Informant 2, 2016).  

 
” … Jag ser bara fördelar med det… Elever som har svårigheter inom 
matematiken behöver ett konkret material som stöd vid sin inlärning 
(Informant 4, 2016).  

 
På frågan vilka nackdelar de ser med konkret material svara 
informanterna 2,3 och 4 att det negativa som kan bli är att eleverna 
istället börjar leka med materialet. Informant 1 svarade att det är hens 
jobb att se till så rätt konkret material används vid 
inlärningssituationerna.  
 

” … Det finns inga nackdelar! Haha… det enda som kanske skulle 
kunna bli är att jag använder ett material som inte uppfyller syftet, 
men det ansvaret ligger hos mig (Informant 4, 2016).  

 
” … Eftersom man använder välbekanta material som oftast eleverna 
känner till, kan det bli att de exempelvis börjar bygga legogubbar av 
klossarna (Informant 3,2016).  

 

5.3. Sammanfattning intervjuer och observationer  

 
Under observationerna fanns det inte alltid konkret material i 
klassrummen. Utifrån intervjuerna menar två lärare som inte hade det i 
sitt klassrum att de delar på konkreta materialet mellan alla lärare. De 
får då hämta det material som de vill använda sig av inför den aktuella 
lektionen på ett ställe där de har allt matematikmaterial. Av de andra två 
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som hade det i sitt klassrum var det en som hade det synligt och en som 
hade det instängt i ett skåp. De lärare som hade det i klassrummen 
menar att alla elever får hämta det konkreta materialet som stöd när de 
vill. Under de observerade lektionerna var det ingen elev som hämtade 
konkret material själv oavsett om det fanns synligt eller inte.  
 
Under de fem observerade lektionerna var det endast några elever som 
använde konkret material som stöd vid beräkning. Under samtliga 
lektioner kunde man se att några elever använde sina fingrar som stöd 
när de skulle räkna. De elever som använde konkret material som stöd 
vid inlärning var under de två lektioner där eleverna från början hade 
blivit tilldelade detta. Under de andra två lektionerna var det ingen som 
använde det som ett hjälpmedel.  
 
Det var ingen lärare som uppmanade eleverna att hämta konkret 
material vid behov. Tre lärare av fyra menar på att de brukar uppmana 
elever att hämta konkret material som stöd medan den andra läraren 
ansåg att hen skulle kunna bli bättre på att uppmana elever att göra det.   
 
Under tre av fyra lektioner använde tre lärare konkreta material som 
stöd när de skulle beskriva och ge en förståelse för det abstrakta. Utifrån 
intervjuerna menar samtliga lärare att det konkreta materialet hjälper 
lärare att kunna förtydliga och kunna förklara för elever de abstrakta. 
Alla lärarna anser att konkret material har en positiv effekt för elevers 
inlärning. Läraren som inte använde sig av konkret material menar att 
elever inte alltid behöver använda sig av konkret material som stöd vid 
inlärning eftersom det är bra om eleverna kan förstå det abstrakta utan 
stöd av konkret material. Den läraren menar däremot på att det konkreta 
materialet behövs för elever som har svårigheter. Under samtliga 
lektioner observerades det att det fanns några elever i samtliga klasser 
som hade svårigheter med matematiken men ingen elev uppmanades 
eller tilldelades något konkret material som stöd för sin inlärning.   
 
Utifrån de val av konkret material som används visar resultatet att lärare 
använder vissa specifika material inom vissa områden. De menar att 
vissa konkreta material uppfyller ett bättre syfte än andra. Samtliga 
lärare som använde konkret material under undervisningen anser att allt 
plockmaterial går att använda på flera sätt, och när det handlar om att 
elever ska få en taluppfattning är det bra att variera de konkreta material 
som finns för att elever ska kunna förstå att tal inte är kopplat till ett 
specifikt föremål.  
 
Majoriteten av lärarna anser att det nästan bara finns positiva fördelar 
med konkret material. Lärarna menar att det är bra för att förtydliga, 
hjälpa elever med svårigheter samt låta eleverna visa sina kunskaper på 
flera sätt än bara genom att skriva och rita. Det negativa med konkret 
material visar att det finns sådant material som hörs och stör mycket. 
Något som alla också var eniga om var att risker som finns med det 
konkreta materialet är att det ska användas på fel sätt, att det istället 
börja lekas med.  
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6. Diskussion  
I denna del presenteras först en metoddiskussion och sedan diskuteras 
resultatet av mina observationer och intervjuer i koppling till tidigare 
forskning. 
 

6.1 Metoddiskussion   

6.1.1 Observationer  

 
Utifrån det som Merriam (1994,s103) menar med att det är 
frågeställningen som styr vad som ska observeras, valdes det därför att 
göra ett observationsschema (se bilaga 2). Merriam (1994, s103) påtalar 
att det är viktigt att det finns en struktur på vad det är man ska observera 
och att man bestämmer sig i förväg vad som ska observeras och vet 
syftet. Eftersom syftet handlar om hur och i vilket syfte lärarna använder 
konkret material i undervisningen så valdes det att inte berätta mer än 
att en matematik lektion skulle observeras när de använder sig av 
konkret material. Målet med observationen var att titta på hur lärarna 
använder sig av konkret material, därför uppmanades lärarna att ha med 
det i undervisningen vid observationen. Detta påverkade inte resultatet i 
hur de använder det eftersom de inte visste vad det var jag skulle 
observera däremot var det negativt att en av lärarna inte tog med det i 
undervisningen trots att detta efterfrågades.  
 
Under observationerna valdes sättet att vara en deltagande observatör. 
Detta beskriver Eliason (2013,s23) är när man som observatör är mer 
passiv till omgivningen. Som observatör är man närvarande i miljön med 
fokus på att kunna dokumentera de iakttagelser som görs under 
observationen. Alla observationer skedde innan intervjuerna med 
lärarna. Detta gjordes för att kunna se hur läraren förhåller sig till det 
konkreta materialet, och lägga märke till saker som sedan kunde 
använda vid frågeställningen till läraren efteråt.  
 
Under observationerna användes ett observationsschema (Se bilaga 2), 
som Eliasson (2013,S23) tycker det är viktigt att ha ett underlag att gå 
tillbaka till. Vid konstrueringen av observationsschemat utgicks det från 
det som Merriam (1994, s103) tar upp angående faktorer som kan ha 
betydelse för vad som ska observeras. Författaren menar att det är 
viktigt att man vet syftet med undersökningen och att man måste 
bestämma sig för vad som ska observeras. Därför gjordes strukturerat 
observationsschema. Observationerna dokumenterandes, detta valde 
jag att göra eftersom Merriam (1994, 109) menar att ju mer fullständig 
registeringen är, desto lättare är det sedan att analysera informationen.  
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6.2.2 Intervjuer 

 
Under intervjuerna så anpassades det utifrån det som Ryen (2004,s49) 
tar upp om att vara en intervjuare som hållit en låg profil. Detta ledde till 
att jag mer utvecklande svar från dem. Samtalsintervjuer som Esaiasson 
et.al (2012,s228) beskrev, lämpade sig bäst för denna studie eftersom 
syftet var att ta reda på lärarnas egen syn på konkret material.  
 
Esaiasson et.al (2012, s264-265) menar med att innehållet knyter an till 
undersökningens frågeställningar och att formen handlar om att skapa 
dynamisk situation där samtalet är levande. Därför valdes öppna frågor 
under intervjun där de själva skulle känna sig motiverad att berätta om 
sina egna tankar och upplevelser och erfarenheter. Jag anser att denna 
metod fungerade bra på mina informanter. Precis som Esaiasson et.al 
(2012, s246-247) tar upp att det finns fördelar med att använda sig av 
öppna frågor och att informanterna inte hämmas av forskarens brist på 
fantasi vid svarsalternativen, så visade de sig ge tydliga och 
utvecklande svar.   
  
Uppvärmningsfrågorna som Esaiasson et.al (2012, s265) beskriver 
skapade en god stämning inför varje intervju och ledde till att det blev en 
mer avslappnad inledning och en god kontakt med informanterna 
undertiden som intervjun pågick.  
 
Jag ville ha så lite påverkan som möjligt på intervjupersonerna för att de 
skulle kunna utveckla sina egna upplevelser och svar. För att uppnå 
detta utgick jag ifrån det som Esaiasson et.al (2012, s264-265) beskriver 
att frågorna man vill ställa ska vara så vittomfattande. Därför har 
frågorna anpassats att göra dem så tydliga som möjligt och de vara 
öppet formulerade, exempel:  
 

”Kan du berätta för mig om du annars använder dig av konkret 
material i matematikundervisningen” 

 
Utifrån mina grundfrågor så behövde jag ha uppföljningsfrågor som 
Esaiasson et.al (2012, s265) anser att man ska utforma på ett sätt där 
man ska ställa frågor om konkreta situationer för att få fram ett mer 
innehållsrikt svar. Exempel på en fråga som jag använt mig av:  
 

 “Kan du ge exempel på när du använder dig av konkret material?” 

 

6.2.3 Pilotstudie 

 
I denna studie valdes det också att ha med en pilotundersökning utifrån 
det som Eliason (2012, s.42-43) påtalar så kan ge besked på sådant 
som man funderar över eller som man inte tänkt på vid konstureringen 
av formuläret. Denna metod togs med eftersom jag ville se hur frågorna 
skulle besvaras, om något skulle behöva göra om, eller om någon fråga 
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skulle läggas till. För att kunna få ett likvärdigt resultat valdes detta sätt 
då jag ville vara förberedd på hur frågorna skulle uppfattas och besvaras 
av informanterna. Jag anser att det var positivt att använda sig av en 
pilotundersökning eftersom det blev bättre flyt på intervjuerna. Frågorna 
som ändrades fick bättre följd när jag bytte plats på dem och jag 
behövde inte fundera på vilka följdfrågor som skulle dyka upp. Detta 
ledde till att intervjuerna flöt på bra.   

6.3 Resultatdiskussion 

 
Syftet med denna studie var att titta på hur och i vilket syfte konkret 
material används i matematikundervisning. Under denna studie har 
fokus lagts på att titta på hur lärarna arbetar med det konkreta materialet 
och använder sig av det. Det resultatet tydligast visar är att läraren är 
den avgörande faktorn för hur och om det konkreta materialet används.  
 
Szendrei (1996) anser att det konkreta materialet inte enbart är artefakt, 
hon menar att lärarens förhållningssätt och sättet att presentera samt 
använda och utnyttja materialet som ger det liv. Lärarens roll är en viktig 
faktor för att avgöra om det blir konkretiseringsmaterial eller inte 
(Skolverket, 2011a). Tittar man på de aktuella klasserna som studerats 
visar resultatet att detta stämmer överens med det som Szendrei (1996) 
påtalar. Även om det finns konkret material i klassrummen så behövs 
det en lärare som introducerar, motiverar och engagerar sig i 
användnigen av materialet för att det ska komma till liv. En av de fyra 
lärarna menade tydligt att det är lärarens ansvar att se till så det 
konkreta materialet används på bästa sätt så syftet uppnås. Hen 
menade också att även om det idag finns många olika modeller för 
konkret material så är det läraren som ska se till så eleverna blir 
motiverad till användingen av det. I samtliga klasser förespråkade 
lärarna att konkret material bör användas och att de har positiva effekter 
på elevers inlärning. Men under intervjuerna visade det sig också att en 
lärare inte alltid vill använda sig av konkret material då det finns andra 
inlärningsmetoder. Två lärare ansåg att de skulle vilja använda konkret 
material mer i undervisningen men att tiden eller situationen inte alltid 
tillåter det. 
 
Även om detta resultat pekar på att samtliga lärare har en positiv 
inställning till konkret material så visade också resultatet att det finns 
risker. Lärarna menar utifrån den negativa aspekten att användnigen av 
konkreta materialet kan användas vid lek eller distrahera dem under 
inlärningen. Detta ger en samstämmig bild över det som C.Browner, 
M.McNeil och M.Glenberg (2009) lyfter fram gällande risker av det 
konkreta materialet. De menade att valet av konkret material måste bli 
rätt samt lärarnas förhållningssätt till det. Därför visar ännu en gång på 
att lärarna är viktigast i användningen av materialet.  
 
Samtliga lärare visade det på att det fanns ett syfte när de använder det 
konkreta materialet och att de medvetet anpassar dem utifrån den 
aktuella situationen. Detta visar på att lärarna i denna studie inte bara 
använder konkret material bara för att det förespråkas som Löwing 
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(2006) ansåg att många lärare gör. Men däremot visar det på att det 
konkreta materialet inte används i så stor utsträckning som både 
forskning och andra studier pekar på att det borde.   
 
Av det som framkom under intervjuerna där lärarna önskade att det 
fanns mer tid att använda konkret material, kan det som Löwing (2006) 
lyfter gällande den komplexitet som finns inom området vara en orsak till 
att det inte alltid används. Författaren menar att det finns en komplexitet 
när det kommer till användandet av det i klassrummet och att 
användingen av det konkreta materialet blir mer jobb istället för att det 
ska leda till ökad förståelse. Hon menar också att som lärare måste man 
noggrant välja ut vilka matematiska strategier som tillförs i 
undervisningen. Eftersom lärarna anser att det tar tid, kan det vara en 
anledning till att det konkreta materialet inte används mer än under 
genomgångarna där läraren är med och har tid att förklara materialet för 
eleverna.  
 
 
Författarna Heiberg, Alseth & Nordberg (2011, s11-14) menar att elever 
i de tidiga skolåren behöver komma i kontakt med en inspirerande och 
motiverande matematiklärare som kan utmana, inspirera och stötta dem 
i deras kunskapsutveckling. Under observationerna visar det sig att alla 
lärare försöker hitta inspirerande och motiverande alternativ för eleverna 
så de ska kunna nå bästa kunskapsutveckling. Även om tre av fyra 
lärare använder konkret material som metod att öka förståelsen hos 
eleverna, så anser också läraren som inte använde sig av detta att det 
finns andra inlärningsmetoder som också hjälper eleverna till ökad 
förståelse. 
 
Skolverket (2011a) anser att elever bör få möta matematiken på ett 
varierande sätt för att uppnå matematikens syfte där eleverna ska 
utveckla sina matematiska förmågor. De anser att utifrån genomförandet 
av laborationer ska eleverna få möjlighet att upptäcka att matematik inte 
är statiskt, utan hur den kan växa fram från givna processer. Utifrån det 
som Skolverket (2011a) anser gällande användningen av det konkreta 
materialet, så visar det att lärare förespråkar konkret material samt att 
de menar att det ska gynna elevers förståelse för matematiken. Tittar 
man på mitt resultat från denna studie så visar liknande resultat där alla 
lärarna förespråkar konkret material och att det är viktigt för eleverna att 
få möjlighet att ta del detta. Tre av fyra lärare använde detta och lät 
eleverna på olika sätt använda, laborera och upptäcka matematiken 
under samtliga genomgångar.  
 
Däremot visade resultatet på att elever i två av fyra klassrum endast 
gjorde detta under genomgångarna och att i de två klassrummen 
användes det kontinuerligt under hela lektionerna. Under 
genomgångarna var samtliga elever delaktiga i användningen av det 
konkreta materialet, men när de sedan skulle jobba själva var det inte 
lika stor självklarhet att det användes. I detta fall var det tydligt att 
eleverna behöver läraren som stöd för att det konkreta materialet ska 
användas.  
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Precis som resultatet ovan visar så anser Löwing (2004) att eleverna 
måste erbjudas användning av olika artefakter/ konkret material och att 
läraren inte endast kan använda skriftlig och muntlig kommunikation för 
inlärning. Även om forskning visar på att elever behöver få tillgång till 
olika artefakter eller konkret material visar detta resultat att två av fyra 
lärare inte erbjuder elever att själva använda det.  Även om detta 
resultat till största del visar att tre av fyra lärare använder konkret 
material under lektionerna och låter eleverna vara delaktig, var det 
endast två av lärarna som uppmanade eleverna under sitt eget arbete 
att använda sig av konkret material. I samtliga fall erbjöds inga elever 
annat konkret material än det som hade används och i de fall där 
lärarna inte erbjöd eleverna något material användes det inte heller av 
någon elev.   
 
Löwing (2006) menar att det ofta tas förgivet att det skall ske en 
konkretisering i undervisningen i de lägre åldrarna. Största delen av mitt 
resultat visar på att tre av fyra lärare ständigt konkretiserar 
matematikundervisningen eftersom det behövs bland de yngre eleverna. 
Utgår man från den läraren som inte alltid konkretiserar på grund av hen 
anser att allt inte går att konkretisera, ger det liknande bild över det som 
Löwing (2004, s92) beskriver att Löwing & Killborn (2002) beskriver att 
matematiken är mångfacetterad. De menar också på att allting inte går 
att konkretisera och att matematiken också handlar om att abstrahera. 
Författarna anser att det konkreta måste kunna generaliseras, utvecklas 
till en matematisk modell som kan användas i andra situationer. Detta 
visar också på att det finns olika syn på hur det konkreta materialet bör 
användas även om största delen av resultatet pekar på att det alltid 
borde ske en konkretisering för eleverna.  
 
Utifrån det som forskaren Sowell (1989) påtalar, att konkret material inte 
visar någon större skillnad på resultatet under en kortare period, men att 
på längre tid så ger det bättre studieresultat så visar detta på liknande 
resultat utifrån lärarnas syn. Samtliga lärare menade att elever behöver 
längre tid på sig att få veta hur det ska användas och vad syftet med det 
är för att det ska visa på resultat och för att det ska användas 
överhuvudtaget.  
 
Under tre av de fyra lektionerna visade det sig att lärare använder sig av 
konkret material någon gång under lektionen. Enligt lärarnas egen syn 
så använder också de flesta konkret material under nästan varje 
matematiklektion på ett eller annat sätt. Däremot visar resultatet att 
användningen av konkret material visar sig ha bäst effekt när lärarna 
tillsammans med eleverna använder sig av detta under gemensamma 
genomgångar. Samtliga lärare hade liknande konkret material som de 
använde sig av inom olika områden. Under intervjuerna framkom det 
också att lärarna anser att vissa specifika konkreta material lämpar sig 
bäst inom olika situationer och områden. De anser att allt konkret 
material inte går att använda till allt utan att man som lärare måste 
anpassa materialet så det får störst effekt. Utifrån det som forskaren 
Szendrei (1996) menade kunde hon inte uppge vilken typ av konkret 
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material som skulle fungera i matematiken eller i vilken situation som de 
passar, från min studie kan man däremot se att lärarna väljer specifika 
konkreta material som de anser passar bäst inom specifik områden. De 
ansåg att vissa konkreta material uppfyller bättre resultat på inlärningen 
än vissa och att de anpassar det konkreta materialet beroende på 
område och situation. Däremot menar samtliga lärare vilket 
plockmaterial som används inte spelar någon större roll.  
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 7. Avslutning  
 

7.1 Slutsats  

 
Resultatet på min studie visar på att eleverna bör få en förståelse i 
användingen av de konkreta materialen som finns. Lärarnas uppgift 
handlar om att skapa förståelse hos eleverna i hur de kan använda 
materialet och få dem att förstå att det kan underlätta för dem i 
matematiken. Det är inte en självklarhet att elever i de yngre åldrarna 
vet vilka material som finns, eller i vilket syfte de ska används. Därför 
krävs det både tid och engagemang hos lärarna att skapa denna 
förståelse hos eleverna så de själva kan bli mer delaktiga i 
användingen.   
 
Utifrån denna studie som gjorts visar resultatet också stämma överens 
med den forskningen som finns. När det kommer till användingen av 
konkret material så är det något som forskning uppmanar till och som 
bör finnas med i undervisningen eftersom det leder till ökad förståelse 
hos eleverna. Lärare bör implementera detta i undervisningen utifrån det 
som läroplanen (Skolverket, 2011a, s14) förespråkar gällande att varje 
elev ska få möjlighet att använda olika uttrycksformer. Däremot är 
lärarna medveten om riskerna att användningen av konkret material och 
inte enbart använda det för att det förespråkas. Eftersom det också finns 
en komplexitet gällande användingen det så har lärarna ett stort ansvar 
att se till så det konkreta materialet används i rätt syfte samt att det 
valda materialet blir rätt. Det går inte att använda konkret material bara 
för att det förespråkas, det måste finnas ett syfte bakom varje valt 
material.     
 
Utifrån denna studie visar däremot resultatet på att lärare gärna 
använder sig av konkret material, men inte i den utsträckningen som 
både förespråkas i forskning eller som de själva hade önskat. Det 
framkom att lärare menar både på att det konkreta materialet låter 
mycket, tiden inte räcker till och att det kan bero på den komplexitet som 
finns. Eftersom det finns fler inlärningsmetoder och interaktiva medel 
menar också en lärare på att det är en anledning till att de konkreta 
materialen inte heller alltid används. 
 
I forskningen förespråkar lärarens roll som den viktigaste delen gällande 
användningen av konkret material. Samtliga forskare som nämns i 
denna studie menar på att läraren har i uppgift att se till så det konkreta 
materialet får liv. Det är inte materialet i sig som är konkret utan det är 
hur läraren låter material bli det. Under observationerna kunde man 
tydligt se detta eftersom den optimala situationen när det konkreta 
materialet användes var när läraren tillsammas med eleverna använde 
det. När läraren inte var med använde få elever materialet för egen 
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inlärning. När vissa lärare sedan uppmanade elever att använda de 
aktuella materialen var det några få elever som själva valde att använda 
det.  
 
Barn behöver tidigt få möta matematiken på olika sätt och att det inte är 
en självklarhet hos eleverna när de själva ska använda det konkreta 
materialet. Precis som allt annat de ska lära sig behöver de också få tid 
att förstå när de kan använda det. Detta visar också på att lärarna 
behöver bli bättre på att uppmana elever att använda konkret material 
även när de jobbar själva. Resultatet visar att elever inte använder det 
när det inte görs tillsammas med läraren. Det kräver mer tid och 
engagemang hos läraren att vilja använda detta och få eleverna att 
förstå att det finns fler möjligheter för dem av stöd vid behov. 
 

7.2 Vidare forskning  

 

Utifrån det som framkommit under detta resultat finns det en del idéer 
inom vad som finns att forska vidare på. Något som skulle vara 
intressant att forska vidare på skulle vara elevers uppfattning av de 
konkreta materialen. Eftersom denna studie har visat på lärarens roll 
inom detta så skulle man kunna se elevers syn inom denna del med.  
 
Denna studie skulle kunna ändras och riktas mot eleverna på ungefär 
samma sätt där man får deras perspektiv också. Något som också var 
intressant och som framkom under intervjuerna och observationerna var 
att samtliga lärare valde liknande material när de ska beskriva ett 
område.  
 
Denna del skulle vara givande för både mig som kommande lärare samt 
de som redan jobbar att få mer kunskap. Om det finns specifika material 
som har mer effekt än andra så skulle en vidare forskning inom detta 
kunna göras.  
 
Eftersom det också framkom att det finns begränsningar och komplexitet 
med konkret material skulle en vidare forskning inom detta också vara 
intressant. Eftersom det är så viktigt att lärare väljer rätt material skulle 
det kunna göras mer forskning kring de aktuella materialen som finns 
och att det finns mer tydliga riktlinjer till vad som är lämpligast att 
använda inom specifika områden. Det kanske skulle kunna vara en 
möjlighet till att få bort den tidskrävande delen att välja rätt material till 
undervisningen.  
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Bilaga 1: Missiv  

Personligt Brev!  

Hej! 

Jag heter Michaela Äng och är lärarstudent på Mittuniversitetet. Jag är 
inne på mitt sista år på lärarlinjen och håller på att skriva mitt 
självständiga arbete. Detta arbete kommer som handlar om konkret 
material i matematikundervisningen. Jag undrar om jag skulle kunna få 
delta på en av dina matematiklektioner när du använder dig av konkret 
material. Jag hade först tänkt att jag ska observera när du undervisar 
eleverna, sedan en önskan på att få intervjua dig efteråt ca 30 min. I mitt 
självständiga arbete kommer du som person, samt dina svar vara 
anonyma och ingen kommer veta att det är du deltagit. Hör gärna av dig 
om det finns möjlighet för mig att få komma till dig och din klass.   

Med vänliga hälsningar Michaela.   

 
 



  

 

 

 BILAGA 2: observationsschema  
Lärare: _________________ Skola_____________________ 
 

Finns det konkret material synligt klassrummet: 
 
 
 
 

Vad handlar lektionen om: 
 
 
 
 
 

Vad gör läraren på lektionen: 
 
 
 
 
 
 
 

Använder läraren konkret material i undervisningen: 
 
 
 
 
 

Använder eleverna konkret material under lektionen: 
 
 
 
 

Uppmanar läraren eleverna att hämta konkret material: 
 
 
 
 

Hämtar eleverna konkret material själva: 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

Bilaga 3: Intervjufrågor  

Inledningsfrågor:   

1. Vad har du för utbildning?  

2. Hur länge har du arbetat som lärare?  

3. Hur länge har du arbetat med elever i årskurs 1-3?  

Huvudfrågor:  

1. Använder du konkret material i annars i din undervisning inom 
matematik?  

2. Varför/varför inte använder du dig av konkret material i 
undervisningen?   

3. I vilka situationer använder du konkret material?   

4. (Varierande frågor beroende på vilken lektion som observerat och 
vilket material som används) -På inledningen av din lektion använde du 
dig …, Varför använde du det konkreta material? Följdfrågor på fråga 4:  

– vad var syftet med … (det konkreta materialet som läraren använder 
sig av)?   

– hade du kunnat använda något annat material vid detta tillfälle för att 
beskriva det aktuella området?   

5. I klassrummet kunde jag se att det finns/inte finns konkret material 
synligt för eleverna…  

om det finns – Fortsatt fråga … kan eleverna hämta något av de andra 
konkreta materialen själva när de arbetar?  

Om det inte finns - Fortsätt fråga … Finns det konkret material för 
eleverna att hämta själva någon annanstans än i klassrummet?  

– om svaret är ja, fråga – vart finns detta? Kan eleverna själva hämta 
konkret material när de arbetar?  

– om svaret är nej, fråga – Varför får de inte hämta själva?  

6. Vilka konkreta material använder du dig av?   



  

 

 

7. Använder du något specifikt konkret material inom vissa områden?  

8. Får eleverna använda det konkreta materialet som finns i 
klassrummet när de vill under lektionerna?  


