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Abstract 
Det här är en kvalitativ studie där undersökning av lärares användning av konkret 
material i matematikundervisningen för årskurs 1–3 står i fokus. Detta görs från ett 
sociokulturellt perspektiv där kunskap förmedlas till eleverna genom läraren där 
konkret material används som hjälpmedel. Studien kretsar kring två frågor, vilket 
konkret material finns i matematikklassrummen samt hur lärarna säger att det 
används? Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer av fem stycken 
lågstadielärare som var placerad på två olika skolor. Detta resulterade i att de 
konkreta material som finns i matematikklassrummen är väldigt snarlika, skillnaden 
är hur mycket material respektive lärare har. Den viktigaste aspekten enligt lärarna i 
hur man använder det konkreta materialet är att lärarna vill upp nå ett abstrakt 
tänkande hos eleverna. För att uppnå detta abstrakta tänkande så behöver man börja 
från grunden, det konkreta.  
 
 
 
Sökord/ Nyckelord: Matematik, sociokulturellt perspektiv, konkret material, 
undervisning, yngre elever. 
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Inledning 
Sedan långt tillbaka så har lärare använt sig av konkret material när man undervisar i 
ämnet matematik. För att elever ska förstå olika matematiska idéer så behövs det 
göras tillsammans med fysiska material. En matematisk idé kan vara att eleverna ska 
räkna addition via uppställning och för att göra det så behöver de förstå 
positionssystemet. Positionssystemet är väldigt abstrakt och då kan det underlätta att 
bygga talen med fysiska material. När man pratar om fysiska material så menar man 
bland annat material som pussel, block, godis, figurer och plattor (McNeil och Uttal, 
2009). En svårighet som barn har är att förstå instruktioner inom matematik, speciellt 
när det kommer till det abstrakta (Fyfe, McNeil och Borjas, 2015). Det konkreta 
materialet använder lärare som ett hjälpmedel för att eleverna ska lära sig det 
abstrakta inom matematiken och utveckla sina förmågor (McNeil och Uttal, 2009., 
McNeil och Jarvin, 2007., Carbonneau, Marley och Selig, 2013).  
 
Från en granskning som skolinspektionen har gjort så visar det sig att eleverna arbetar 
mycket i sina läroböcker, hela 60 % av lektionstiden går åt till att arbeta i 
matematikboken samt uppgifter som läraren delat ut. Det granskningen har kommit 
fram till är att eleverna behöver en mer varierad undervisning för att öka elevernas 
intresse och engagemang i matematikämnet. Om matematikboken ska ha en sådan 
stor del av lektionen så behöver man komplettera med ytterligare läromedel 
(Skolverket, 2009). Mellan 2009 – 2011 så gjordes en satsning just för att utveckla 
matematikämnet mot bakgrund mot resultat som TIMSS fått fram 2007 (Skolverket, 
2011). TIMSS är en internationell studie där jämförande av elever i årskurs 4 och 8 
attityder och kunskaper i matematik och naturvetenskap (Skolverket 2016). Under de 
3 åren som man gjorde en satsning mot matematikämnet så ingick arbetet med 
konkret material och laborativ undervisning (Skolverket 2011). I den senaste 
undersökningen så visar det sig att elever i årskurs 4 och 8 har förbättrat sina resultat i 
matematik sedan undersökningen som TIMSS gjorde 2011 (Skolverket 2016). Från 
satsningen som har gjort där bland annat konkret material ingår så börjar elevernas 
resultat i matematik bli bättre. Man kan dock inte säga att det endast är satsningen på 
det konkreta materialet som format detta resultat.  
 
Skolverket (2011) beskriver att denna satsning lyckades med att hjälpa eleverna att 
komma bort från det enskilda arbetet i läroboken. Dessvärre så analyserade man 
vilken förståelse eleverna fick i matematik genom att använda dessa konkreta material 
vilket visade sämre resultat. Det man insåg var att lärarna saknade kompetens i den 
grundläggande matematiken och man lade för lite vikt på lärarnas 
kompetensutveckling. Vet inte lärarna hur de ska använda det konkreta materialet för 
att eleverna ska nå utveckling i sitt lärande så är det ingen mening att använda det. 
Det räcker inte med att materialet står framme utan läraren behöver fundera på av 
vilket skäl materialet ska användas och hur kan det bidra till elevernas lärande.  
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En annan aspekt som rör detta område som gör det intressant att undersöka detta 
område är Skolverkets (2018) definition av konkret material. Skolverket (2018) och 
Skolverket (2011a) beskriver på flertal ställen att eleverna ska kunna använda konkret 
material för olika utföranden. De ska bland annat utveckla den kommunikativa 
förmågan där matematiska uttrycksformer står i fokus. Elevernas användande av 
konkret material är en av de matematiska uttrycksformerna som eleverna ska 
använda. Matematiska uttrycksformer är olika sätt som eleverna förmedlar matematik 
på vilket kan vara via språket, konkret material, symboler och bilder (Häggblom, 
2013). Det intressanta med detta är att Skolverket (2018) inte har någon definition av 
vad konkret material betyder. 
 
I och med detta så vill jag undersöka vilka konkreta material som lärare har i sina 
klassrum samt hur de använder sig av det utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det 
intressanta är att se vilket material som finns i deras klassrum och hur de använder 
sig av det fast Skolverket (2018) inte har någon definition av detta begrepp. Det 
sociokulturella perspektivet valdes eftersom lärarens roll, som den kompetenta 
individen, är viktig i arbetet med konkret material i matematikundervisningen utifrån 
de resultat som framkommit av skolverket (2011b).  
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Bakgrund 
I denna del kommer jag först att beskriva definitionen av konkret material. Sedan 
kommer jag att undersöka vad det står i styrdokumenten angående konkret material 
för att sedan komma in på tidigare forskning kring ämnet. Den tidigare forskningen 
kommer fokusera på vad det finns för konkret material i matematikklassrummen. 
Denna del kommer även delas upp i tre delar. Den första delen handlar om enkla 
konkreta material vs perceptuellt rika konkreta material. Den andra delen om pedagogiskt 
material och den tredje delen om vardagligt material. Den andra delen i detta avsnitt 
kommer fokusera på hur konkret material används. 

Definitionen av konkret material 
Slår man upp ordet konkret så beskrivs det på följande sätt ”kan direkt uppfattas med 
sinnena och i princip beröras” (Nationalencyklopedin, 2018b). Slår man sedan upp 
material så får man beskrivningen ”material i den vanligaste betydelsen materia med 
fast form som kan användas för tillverkning av byggnader, maskiner, fordon, 
apparater, konstverk m.m.” (Nationalencyklopedin, 2018c).  
 
När forskning försöker definiera begreppet konkret material så får man ett väldigt 
diffust svar. En del forskare hävdar att konkret material och laborativt material 
innebär samma sak, det vill säga material som man kan ta på. Det finns andra forskare 
som har andra åsikter där man tycker att laborativt material inte bara är saker man 
kan ta på utan även bilder (Sveider, 2016). I engelskan så använder man ofta ordet 
Manipulatives när man beskriver konkret material (McNeil och Uttal, 2009., McNeil 
och Jarvin, 2007). Man kan antingen använda ordet concrete manipulatives eller virtual 
manipulatives. Med Concrete manipulatives så menar man det material som man kan ta 
på och med virtual manipulatives så syftar man på datorbaserat material (Burns och 
Hamm, 2011).  
 
I denna studie kommer jag att fokusera på concrete manipulatives och kommer 
benämnas som konkret material, alltså är datorbaserat material inte intressant. 

Styrdokumenten och konkret material 
Kunskapskraven för årskurs 3 i ämnet matematik beskriver på två olika ställen att 
eleven ska kunna använda sig av konkret material i matematiken. Dessa två punkter 
är:  

• Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och 
konkret material eller bilder (Skolverket, 2018, s.59). 

• Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak 
fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra 
matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget 
(Skolverket, 2018, s.60). 
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Läser man sedan vidare i kommentarmaterialet för kursplanen i matematik så står det 
på flertal platser att eleven kan använda sig av konkret material i 
matematikundervisningen. Det står bland annat under matematiska begrepp och metoder 
att eleverna kan använda matematiska uttrycksformer som hjälpmedel och där bland 
konkret material. Detta står även under kommunicera och föra resonemang (Skolverket, 
2017). Det står ingenstans i dessa styrdokument hur Skolverket definierar konkret 
material.  

Tidigare forskning om konkret material 
Konkret material kan delas upp på flera olika vis. McNeil och Pedersen (2013) 
benämner ett av sätten bland manipulatives och perceptually rich manipulatives. Bland 
manipulatives kan översättas till enkla konkreta material medan perceptually rich 
manipulatives översätts till perceptuellt rika konkreta material. Med perceptuellt rika 
konkreta material så tillhör verklighetstroget material såsom låtsaspengar. Med enkla 
konkreta material så kan det vara material som inte är verklighetstroget eller saknar 
färg, som en vit sedel med en svart 1 på. Sveider (2016) tar upp ett annat sätt som 
konkret material kan delas upp på och det är vardagligt och pedagogiskt material. Det 
vardagliga materialet är de material som vi kan finna i vår vardag eller i naturen. Det 
pedagogiska materialet är specialtillverkat material.  

 

Vilket konkret material används? 

Enkla konkreta material vs perceptuellt rika konkreta material 
McNeil och Pedersen, 2013 beskriver en undersökning som gjorts där man har frågat 
olika lärare i ett lokalt område om man helst använder sig av enkla konkreta material 
eller perceptuellt rika konkreta materia. Samtliga lärare i undersökningen svarade att 
man valde att använda sig av perceptuellt rika konkreta material. Lärarna valde detta 
eftersom man tyckte att de fångade elevernas engagemang bäst. Användandet av rika 
konkreta material kan även försvåra elevernas inlärning eftersom man lägger större 
fokus på själva materialet än den matematiska idéen som eleverna ska tänkas lära. 
Detta förstärks med en undersökning som gjort på elever i årskurs 4–6 som handlar 
om ordproblem där pengar är involverade. Denna undersökning gick ut på att 
eleverna var uppdelad i tre olika grupper där de fick använda olika material för att 
lösa uppgifterna. Den första gruppen fick använda rika konkreta pengar, det vill säga 
verklighetstrogna pengar. Den andra gruppen fick använda enkla konkreta pengar 
som bestod av en svart siffra på ett vitt papper och den tredje gruppen fick inte 
använda några hjälpmedel alls. Detta resulterade i att eleverna som använde rika 
konkreta pengar löste färre uppgifter rätt än de andra två grupperna (McNeil, Uttal, 
Jarvin och Sternberg, 2009). En annan risk med materialet är om eleverna är van att 
använda låtsaspengar i spel så har man svårt att förstå hur man ska kunna använda 
låstaspengar till andra uppgifter. Använder eleverna enkla konkreta material så 
fokuserar eleverna mer på den matematiska idéen med materialet eftersom själva 
materialet inte är så intressant (Carbonneau, Marley och Selig, 2013). 
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Pedagogiskt material 
Rydstedt och Trygg (2010) beskriver pedagogiskt material som ett specialtillverkat 
material för olika matematiska idéer. Detta material tillverkas för att ta bort det som är 
störande och det som kan distrahera eleverna som finns i vardagliga föremål. Rystedt 
och Trygg (2010) förklarar också att tillverkarna som gör detta material har sin syn på 
hur materialet ska användas till en specifik matematisk idé. Problematiken med detta 
är att det kan vara svårt för lärare och elever att förstå denna idé till materialet. 
D’Angelo och Nevin (2012) skriver att användandet av olika konkreta material hjälper 
elever att bygga en stark matematisk grund. De konkreta material som han tar upp är 
pedagogiskt material som bas 10, counters, cuisenairestavar, multilink kuber och 
abakus. 
 
Counters är ett konkret material som används speciellt till räkne och 
sorteringsuppgifter. Detta material finns i flera olika typer av designer, allt från 
verklighetstrogna plastbjörnar i olika färger till platta runda enfärgade skivor (McNeil 
och Pedersen, 2013, D’Angelo och Nevin, 2012).  

 
Multilink kuber är ett material som användas som hjälpmedel när man till exempel 
ska räkna, gör mönster, aritmetik och när man arbetar med värde (Clements och 
McMillan, 1996, D’Angelo och Nevin, 2012, Clements, 1999).  
 
Rystedt och Trygg (2010), D’Angelo och Nevin (2012) och Malmer (2002) beskriver bas 
10 materialet och det är ett material som finns i flera olika delar. Bitarna i detta 
material kallas för units (enheter), rods (stavar), flats (block) och cubes (kub). En enhet 
är en liten kvadrat och det behövs 10 enheter för att få en stav. Det behövs 10 stavar 
för att få ett block och sedan 10 block för att få en kub. Kuben består då av 100 stycken 
enheter.   

 
Abakus är ett material som har funnits väldigt länge och man har svårt att definiera 
dess exakta ålder (D’Angelo och Nevin, 2012). Abakusen bestod först av ett plant 
underlag som har parallella linjer, vilket man kan kalla för värdelinjer. På dessa 
värdelinjer placeras de pjäser som man räknar med. Dessa pjäser kan flyttas åt höger 
och vänster. Under tidens gång så har abakusen utvecklats och fått en benämning som 
räkneramar. Dessa räkneramar består av parallella linjer som är gjord av skåror, 
stavar eller trådar. Längst dessa parallella linjer hänger pjäser och kulor. Dessa har 
olika värde beroende på vilken linje det är placerade på (Nationalencyklopedin a, 
2018).  
 
Tallinje är ett konkret material som man kan använda i matematikundervisningen 
(Clements, 1999). En tallinje är en rät linje som kan sträckas så långt man vill, både i 
positiv och negativ riktning. På denna räta linje står alla hela tal och placerade med 
jämna mellanrum (Nationalencyklopedin d, 2018). 

 
Rystedt och Trygg (2010) och D’Angelo och Nevin (2012) förklarar att cuisenairestavar 
är ett konkret material som man kan använda. Malmer (2002) förklarar att detta 
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material innehåller 10 stavar som har olika längder samt olika färger. Längderna på 
dessa stavar är från 1 cm till 10 cm.  

Vardagligt material 
Sveider (2016) beskrev vardagligt material som någonting vi kan hitta i vår vardag 
men även ute i vår natur. Rystedt och Trygg (2010) förklarar att användningen av 
vardagligt material som konkretisering i matematik har man använt sig väldigt länge 
av. Redan från början av 1900-talet använde man sig av naturmaterial i 
undervisningen såsom snäckskal, bönor och ekollon. Dessa material användes framför 
allt som hjälpmedel i räkning men även som ostandardiserade måttenheter. Rystedt 
och Trygg (2010) förklarar vidare att didaktiker förespråkar användningen av 
vardagligt material eftersom de har en nära koppling till omvärlden och man har lätt 
till att lära sig använda dem. Användningen av vardagliga föremål minskar även 
risken till att använda materialet fel eftersom människor i omvärlden förstår hur 
föremålen används.  
 
Witzel, Ferguson och Mink (2012) tar upp vardagliga föremål som eleverna kan räkna 
som finns runt om i miljön som de befinner sig i. Dessa olika föremål kan vara bilar, 
träd eller lyktstolpar på väg till och från skolan. McDonougt (2016) tar upp flera 
vardagliga föremål som används i matematikundervisningen som ett hjälpmedel för 
att förstå abstrakta begrepp i matematiken. Dessa vardagliga föremål är påsar och i 
dessa påsar placeras bollar som har olika tyngder. Malmer (2002) belyser ett material 
som hon kallar för plockmaterial. Detta material är enkelt för eleverna att hitta då det 
finns i deras vardag. Detta material är tillexempel knappar, bönor, makaroner samt 
stenar.   
 
Malmer (2002) beskriver att man kan använda sig av vardagligt material när man 
arbetar med vikt. Hon hävdar att det är lätt att välja ut saker som finns i miljön och 
väga dem. Ett exempel är ett mjölkpaket som man kan använda sig av när man ska 
undersöka hur mycket en liter väger. Malmer förklarar att man kan använda sig av en 
klocka när man arbetar med tid, en linjal när man ska mäta, låtsaspengar när man 
arbetar med priser och pengar samt en termometer när man arbetar med 
temperaturer. Lämpliga måttenheter som man kan använda sig av när man mäter 
volym är till exempel en matsked, tesked, decilitermått.  

 

Hur används konkret material? 
Det finns ett flertal artiklar som förespråkar att användningen av konkret material 
fungerar som ett hjälpmedel i matematikundervisningen (Clements och McMillan, 
1996., Clements, 1999., McNeil och Pedersen, 2013., McNeil och Jarvin, 2007, Witzel 
m.fl. 2012., McDonougt, 2016). Ett antal forskare (McNeil och Uttal, 2009., McNeil och 
Jarvin, 2007., Carbonneau m.fl. 2013) hänvisar till att konkret material hjälper eleverna 
att utveckla deras begreppsförmåga och det baseras på bland annat Piagets, Bruner 
och Montessoris teorier. Man menar att eleverna lär sig abstrakta begrepp i samspel 
med konkret material.  
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En viktig del när man väljer att använda konkret material i sin undervisning som 
hjälpmedel för att elever ska nå ett abstrakt tänkande är att läraren behöver ha koll på 
vart eleverna ligger kunskapsmässigt. När läraren vet hur eleverna ligger till 
kunskapsmässigt så kan läraren välja ut ett lämpligt material till eleverna (D’Angelo 
och Nevin, 2012). När man ska välja ut ett konkret material till eleverna så behöver 
man som lärare vara tydlig i hur man presenterar materialet för eleverna. Man 
behöver ge en tydlig förklaring i hur man kan använda det konkreta materialet i olika 
situationer. Ger man eleverna möjlighet att använda sig av ett konkret material så kan 
man inte ta förgivet att eleverna vet hur man ska använda sig av materialet (Swan och 
Marshall, 2010).  
 
D’Angelo och Nevin (2012) skriver att användandet av konkreta material hjälper 
elever att bygga en stark matematisk grund, speciellt för de yngre eleverna. De hävdar 
att ju tidigare man presenterar konkret material inom matematiken för eleverna desto 
större kompetens kommer det få i matematik under senare år. Clements och McMillan 
(1996), Witzel m.fl. (2012) hänvisar till att man ska använda sig av olika material och 
inte bara ett och samma. Använder man ett och samma material så finns risken att 
eleverna använder det på ett rutinmässigt sätt. Varierar man det konkreta materialet 
så kan det hjälpa eleverna att uppnå den abstrakta och matematiska idéen. Thompson 
(1994) skriver om två stycken huvudsyften som konkret material har. Det första syftet 
är att lärare och elever bör ha ett samtal kring det konkreta materialet. Eleverna bör få 
förmedla vad man tror om samtalet men även hur man kan använda sig av det. Det 
andra syftet som konkret material har är att eleverna ska få en chans att reflektera 
över sitt användande av materialet. Clements och McMillan (1996) beskriver att man 
ska uppmuntra elever till att använda konkret material för att lösa problem. Under 
processens gång ska man låta eleverna förklara de steg som man gör för att komma 
fram till ett specifikt svar. När eleverna beskriver hur de gör för att komma fram till 
ett svar så analyserar det även misstag som de gör och på så vis lär det sig att utveckla 
sin förståelse.  
 
Thomson (1994) skriver i ett avsnitt om hur man ser matematiska idéer i det konkreta 
materialet. Han använder det konkreta materialet 10 bas som exempel. Han menar att 
om man har en tio-bas kub i verkligheten så är den mer konkret som objekt än en bild 
på en tio-bas kub. Men för elever som fortfarande håller på att lära sig nummer så är 
siffran 1000 av en tio-bas kub inte mer konkret på en verklig kub än på en bild av 
kuben. Det som eleverna behöver lära sig är att förstå vilket sammanhang som 
delarna på kuben har. Har man en tio-bas kub så behöver man förstå att varje block 
har värdet 100 och att man har 10 block så blir värdet på tio-baskuben 1000. Man kan 
inte ta förgivet att eleverna förstår den matematiska meningen med materialet. 
 
McDonougt (2016) skriver om en lektion där hon vill att eleverna ska tänka på 
nyckelidéerna med att mäta massa. Inför lektionen har man förberett påsar med lika 
stora runda föremål som väger olika mycket. Varje runt föremål är placerat i varsin 
påse. En elev höll en påse i varsin hand och kom med nyckelbegreppen tung och lätt. 
När de sedan fick öppna påsarna så fick de se att föremålen kan vara lika stora 
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(volymen), men väga olika mycket (massa). De fick väga föremålen på en våg för att 
även se att de vägde olika mycket. Deras uppmärksamhet satte fokus på måttidéen att 
jämföra. Genom att använda detta konkreta material under denna lektion så fick de 
med huvudidéer som begrepp, jämförelser och motivation.  

 
Clements och McMillan (1996) har sett att användandet av en tidslinje kan ske på ett 
annat sett än vad som är tänkt. Elever som ska beräkna addition och använder 
tidslinjen som ett hjälpmedel kan allt för ofta använda den på ett rutinmässigt sett. 
När eleverna ska beräkna 5+4 så letar eleverna upp 5 på tidslinjen och räknar sedan 1, 
2, 3 och 4 för att sedan säga svaret. Detta sätt hjälper inte eleverna att lösa problemet 
mentalt. Om eleverna ska lösa detta mentalt så behöver eleverna koppla att 6 är 1, 7 är 
2 och så vidare. Witzel m.fl. (2012) tar upp ett exempel där elever kan räkna högt på 
samma sätt som de kan sjunga en sång, man memorerar men förstår inte innebörden. 
När eleverna väl förstår principen med att räkna så kan de räkna objekt i en given 
uppsättning. Witzel m.fl. (2012) tar även upp ett annat sätt där lärare kan bygga ihop 
två olika torn med klossar, ena tornet har 8 klossar och andra har 4 klossar. Sätter man 
dessa två torn bredvid varandra så hjälper detta eleverna att jämföra visuellt vilket 
torn som är störst. 
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Teoretisk utgångspunkt 
Det går inte att undkomma att det finns flera olika teoretiska utgångspunkter i studier 
som handlar om konkret material. McNeil och Jarvin (2007) skriver om Piagets, 
Montessoris samt Bruners teorier i användning av konkret material. Dessa teorier 
framför att barn behöver det konkreta materialet för att nå ett abstrakt tänkande. 
 
I detta arbete kommer jag att använda mig av ett sociokulturellt perspektiv där 
mediering kommer ha en central roll. Det sociokulturella perspektivet grundades av 
Lev Semonovish Vygotskij.  
 
Ett centralt begrepp som det sociokulturella perspektivet har är mediering (Vygotskij, 
1978). Detta begrepp kommer från tyskans vetmittlung som betyder förmedling. Det 
man menar med mediering är hur människan använder olika redskap för att förstå sin 
omvärld. Vygotskij menar att det finns två olika redskap som man kan använda, det 
ena är språkligt redskap och det andra är materiella redskap. Ett exempel på språkliga 
redskap är bokstäver, symboler samt räknesystem medan materiella verktyg är till 
exempel pinnar och stenar. Dessa två olika redskap bör man inte skilja åt utan de ska 
komplettera varandra. När dessa två redskap kompletterar varandra så får man ett 
redskap som man kallar för kulturella redskap (Säljö, 2014).   
 
Ett annat centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs teori om 
den proximala utvecklingszonen (Zone of proximal development). Med denna teori så 
menar man att alla människor har potential till utveckling och detta ska ske i den 
närmaste utvecklingszonen. Ett barn utvecklas i samspel med en människa som har mer 
kompetens. Med detta manar man att ett barn behöver hjälp med handlingar som man 
inte kan utföra själv. När man har fått denna hjälp så klarar sedan barnet av att utföra 
handlingen själv. Använder man denna teori så blir den människa som har mer 
kompetens och hjälper barnet till utveckling ett slags medierande. Men det är inte bara 
en mer kompetens som fungerar som ett medierande utan även redskap. Men ska 
redskap användas så behövs barn vägledas av en person med mer kompetens i hur 
redskapen skall användas (Imsen, 2006) 
 
Lärarens roll i skolan är mycket viktigt, speciellt inom det sociokulturella perspektivet. 
Eftersom eleven behöver vägledning för att nå ytterligare kunskap genom kulturella 
redskap och där är läraren den kompetenta. Imsen (2006) skriver att läraren och eleven 
behöver ha ett bra samspel där läraren känner till vilken nivå eleven ligger på 
kunskapsmässigt. När en lärare känner till denna nivå kan man anpassa 
undervisningen till den eleven. I och med detta så stödjer Vygotskijs teori om den 
proximala utvecklingszonen principen om en anpassad undervisning. Anpassad 
undervisning betyder att läraren ska anpassa undervisningen efter eleverna. 
 
I och med detta så kommer jag först och främst att beskriva hur lärarna definierar 
konkret material, för att sedan kunna säga vilket konkret material som lärarna har i sina 
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klassrum. Efter detta kommer en beskrivning av hur lärarna säger att de använder 
konkret material i sin matematikundervisning. Utifrån detta kommer jag att göra en 
sammanställning av resultatet. I diskussionen så kommer jag att diskutera mitt resultat 
och analysera det utifrån tidigare forskning samt från det sociokulturella perspektivet. 
När analys utifrån det sociokulturella perspektivet så kommer konkret material att 
benämnas som kulturella redskap. Genom de kulturella redskapen kommer eleverna 
kunna nå utveckling i sitt lärande. I det här fallet så är läraren den som har mer 
kompetens och det är läraren som kommer forma lärprocesser för eleverna. Det är 
lärarens uppgift att förmedla de kulturella redskapen till eleverna. 
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Syfte och frågeställning  
Den här kvalitativa studien har som syftet att undersöka vad det finns för konkret 
material i matematikklassrummen samt lärarnas uppfattning om hur de används. 
Eftersom konkret material är ett väldigt bredd begrepp och läroplanen (2018) har 
ingen direkt definition över vad konkret material är så är det intressant att undersöka 
hur olika lärare ser på det konkreta materialet.  
 
Frågeställningar:  

• Vilket konkret material finns i matematikklassrummen?  
• Hur beskriver lärarna att de använder konkret material i undervisningen? 
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Metod 

Kvalitativ studie 
Denna studie baseras på en kvalitativ metod där intervjuer stått i fokus. Intervjuer kan 
göras på flera olika vis, de kan vara strukturerade intervjuer, semistrukturerade 
intervjuer samt ostrukturerade intervjuer (Bryman, 2018). Jag har använt mig av 
semistrukturerade intervjuer i denna studie. Som en kompletterande metod till dessa 
intervjuer så genomförde jag observationer av de konkreta material som fanns i deras 
klassrum. Lärarna visade sina klassrum samt det konkreta materialet som fanns 
tillgängligt. 

Urval  
När man ska göra ett urval till sin studie så är forskningsfrågorna helt avgörande för 
vilken grupp eller grupper som man ska intervjua (Ahrne & Svensson, 2015). Denna 
studie handlar om konkret material i matematikklassrummen samt hur de används 
enligt lärarna i de yngre åldrarna så var det relevant att intervjua matematiklärare som 
arbetar i årskurs F-3. När man kommit fram till vilken grupp man ska intervjua, i det 
här fallet verksamma lärare, så måste man fundera ut exakt vilka lärare som man ska 
välja och detta kan ske på flera olika vis (Ahrne & Svensson, 2015). Det sättet som jag 
valde att använda mig av kan man kalla för bekvämlighetsurval då jag fått tips på lärare 
att intervjua av människor som jag känner (Bryman, 2018). Jag använde mig av denna 
metod eftersom jag hade svårt att få tillräckligt med intervjuer.  
 
Detta resulterade i att jag fick ihop fem stycken lärare att intervjua fördelade på två 
olika lokala skolor. Alla lärare som jag har intervjuat ska vara anonyma och därmed 
kommer jag att hitta på namn till respektive lärare. Jag frågade respektive lärare om de 
hade något speciellt namn som de vill heta i studien men alla svarade att jag fick 
bestämma det själv. För att komma på vilka namn respektive lärare ska få ha så tog jag 
de första namnen som kom upp i mitt huvud. Här kommer en kort presentation av 
respektive lärare. 
 
Anna har grundskollärarutbildning med inriktning F-3 och arbetar för tillfället i en 
årskurs 2. 
 
Mia har grundskollärarutbildning med inriktning F-3 och arbetar för tillfället i en 
årskurs 3. 
 
Lisa har tidigarelärare utbildningen 1–7 med inriktning mot naturvetenskap, 
matematik och samhällskunskap. Hon har läst kursen tidig matematikinlärning efter 
utbildningen. För tillfället arbetar hon i en årskurs 2. 
 



15 
 

Karin har läst sin utbildning under flera olika utbildningsperioder då hon fått pausat 
utbildningen när hon fått barn. Hon är legitimerad tidigarelärare 1–7 och har gått 
mattelyftet. För tillfället arbetar hon i en årskurs 3. 
 
Moa har grundskollärarutbildningen med inriktning F-3 och arbetar i en årskurs 2. 
 

Genomförande  
Inför de intervjuer som gjorts i denna studie så formades en intervjuguide, se bilaga 1. 
Denna intervjuguide formades för att få in data om de frågeställningar som finns i 
denna studie. Intervjuguide använder man för att skapa en lista över vilka frågor som 
ska beröras under en semistrukturerad intervju. Det är viktigt att frågorna utformas 
på ett sätt så man samlar in information som man behöver i hur intervjuaren upplever 
sin värld. Det är också viktigt att denna intervjuguide rymmer flexibilitet i frågorna 
(Bryman, 2018). Intervjufrågorna som formades till denna studie följde Brymans 
grundläggande råd för att skriva en intervjuguide. Bryman (2018) grundläggande råd 
är att frågorna inte ska vara ledande på något vis. Man ska formulera frågor som 
hjälper till att svara på undersökningens frågeställningar. Man ska även skapa 
ordning på frågorna gentemot teman för att få ett bra sammanhang i intervjun. Även 
om man har en ordning på frågorna så bör man vara beredd på att flytta om i frågorna 
om så behövs. Sist men inte minst så ska man få med bakgrundsfakta om den 
personen som intervjuas. Detta görs för att kunna sätta in personens svar i ett 
sammanhang. Intervjufrågorna formades i detta arbete tillsammans med min 
handledare och godkändes innan intervjuerna genomfördes.  
 
För att komma fram till vilka personer som skulle medverka så använde jag mig av 
bekvämlighetsurval som beskrevs i urvalsdelen. Jag skickade ett sms till lärare som 
jag kände till som i sin tur hänvisade mig till lärare som passade till denna studie. Jag 
fick även tips av en studiekamrat av lärare som jag kunde höra av mig till. Kraven 
som fanns för att medverka i denna studie var att de behövde arbeta i årkurs 1–3 samt 
undervisa i matematikämnet. Sms skickades ut till samtliga lärare med en förfrågan 
om att delta i intervjun. Innan intervjuerna genomfördes så fick alla som skulle bli 
intervjuade information om de etiska krav som man ska följa när man ska samla in 
material till sin studie. En djupare förklaring av de etiska riktlinjerna kommer längre 
fram i detta kapitel. 
 
Alla fem intervjuer som genomfördes spelades in via ljudinspelning på telefonen. Jag 
valde att utföra alla intervjuer efter skolan slutat samt i respektive klassrum som 
lärarna undervisar i. Jag valde att utföra intervjuerna i respektive klassrum för att 
kunna göra en observation av det konkreta materialet som fanns att tillgå samt att 
lärarna kunde berätta om de olika materialen i anslutning till intervjun. Självklart fick 
jag godkännande från intervjupersonen att spela in, detta gällde samtliga intervjuer. 
Alla intervjuer genomfördes på liknande sätt, vid ett bord mittemot varandra med 
telefonen mitt på bordet. Detta gjordes för att fånga bådas röster lika bra. Bryman 
(2018) hävdar att intervjuer som spelas in ska ske på ett ställe där det är lugn och ro 



16 
 

eftersom det finns mycket som kan distrahera i en inspelning såsom buller både i och 
utanför rummet man befinner sig i. Det är även viktigt då intervjupersonen ska känna 
sig trygg i att ingen hör eller vet vad som pågår eftersom allting ska vara anonymt. 
Ahrne & Svensson (2015) skriver att inspelning av intervjuer är en bra metod att 
använda eftersom man kan lägga all fokus på att lyssna på intervjupersonen samt se 
deras ansiktsuttryck. Bryman (2018) beskriver att kvalitativa forskare är intresserad 
över vad intervjupersonerna säger men även hur de säger det. När intervjuaren ska 
vara uppmärksam på allt detta så behövs detaljerade anteckningar vilket kan ta bort 
fokusen på själva intervjun och hur man utför den. 

Bearbetning och analys av data 
Den data som samlats in genom dessa intervjuer bearbetades i form av transkribering. 
Transkriberingen skedde i min bostad efter att alla intervjuer var genomförda. 
Intervjuerna som spelades in via mobiltelefonen avlyssnades och skrevs ner ordagrant 
i ett Word-dokument på datorn. För att få med allt som sades i intervjun så fick jag 
pausa inspelningen efter en-två meningar för att kunna skriva ner intervjun ordagrant, 
detta gjordes för alla fem intervjuer. Bryman (2018) beskriver att en viktig del när man 
gör en kvalitativ undersökning i form av intervjuer som spelats in är att man bearbetar 
den data genom transkribering. Detta gör man för att inte missa viktiga delar som sägs 
under intervjun. 
 
När transkriberingen blev färdig så utfördes en tematisk analys av det material där jag 
letade efter gemensamma delar som lärarna hade men även för att ta reda på vad som 
skiljde dem åt. Bryman (2018) beskriver tematisk analys att man letar efter koder i den 
data som man fått in. Dessa koder bildar sedan olika teman utifrån det man söker efter. 
Det som jag sökt efter i det transkriberade materialet var hur lärarna definierade 
konkret material, vad det finns för konkret material i klassrummen samt hur lärarna 
säger att använder sig av det konkreta materialet. Detta sökte jag efter utifrån de 
frågeställningar som denna studie baseras på men även utifrån min teoretiska 
utgångspunkt.  
 
Det transkriberade materialet som jag fått fram skrev jag ut för att lättare kunna plocka 
ut det intressanta till respektive tema. För att lättare hålla koll på vilken information 
som tillhörde respektive tema så använde jag mig av markeringspennor i olika färger, 
en färg till respektive tema. I och med detta så kunde jag lättare jämföra den information 
som jag fått fram från de olika lärarna. 
  
Utifrån de resultat som jag fått fram från den tematiska analysen så använde jag min 
teoretiska utgångspunkt för detta arbete för att se hur läraren, som är den kompetente, 
använder sig av de kulturella redskapen i en lärprocess för att eleverna ska kunna nå 
utveckling i sitt lärande. Kulturella redskap är det konkreta material som finns i 
klassrummen. För att få fram hur läraren använder sig av de i sin undervisning så 
behövde jag först och främst komma fram till hur lärarna definierar konkret material. 
Detta gjordes för att få deras bild över vad konkret material är för dem samt för att 
kunna ta reda på vad för konkret material som de har i sina klassrum.  
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Trovärdighet 
I denna del kommer studiens trovärdighet att beskrivas. När man gör en 
undersökning så är det väsentligt att man funderar på hur mycket undersökningen 
mäter det som man vill att den ska mäta. För att göra detta så finns det två stycken 
begrepp som man kan använda. Dessa begrepp är reliabilitet och validitet. Reliabilitet 
mäter om studiens genomförande är tillförlitlig och om man skulle göra om 
undersökningen skulle svaren bli detsamma. Validitetens syfte är att se om de 
slutsatser som har gjorts i studien hänger ihop med den undersökning som har gjorts 
(Bryman 2018). 
 
Reliabiliteten i detta arbete tycker jag är hög. Jag anser att en kvalitativ studie där 
intervjuer står i fokus är en bra metod för det ändamål denna studie har. Eftersom jag 
använt mig av intervjuer i detta arbete så var transkribering av dessa en självklarhet. 
Bryman (2018) beskriver att transkribering av intervjuer är ett bra sätt för att få med 
allt som sades under intervjun samt för att inte tolka fel. Om studien skulle göras om 
så anser jag att resultatet skulle bli liknande det som jag fått eftersom studien är 
formad från de frågeställningar som jag valt till detta arbete. Intervjufrågorna är 
formade för att dessa frågeställningar ska kunna besvaras och intervjuerna formades 
lika för alla som deltog i undersökningen, alla fick alltså samma förutsättningar. 
Sedan kan man fundera på att studien endast visar vad 5 kvinnliga lärare, som är 
verksam i samma stad, har för syn på konkret material. Man kan alltså inte 
generalisera detta resultat för hur alla lärares syn på konkret material är i Sverige. 
Bryman (2018) beskriver att det kan bli problem med en kvalitativ generalisering 
eftersom resultatet endast visar vad ett antal individer i en viss organisation eller 
bostadsområde. Det är alltså omöjligt att säga att det är så i andra miljöer.  
 
Eftersom validiteten mäter om de slutsatser som gjort i studien hänger ihop med den 
undersökning som har gjorts så tycker jag också att den är hög. Liknande som jag tog 
upp i stycket ovanför så ligger frågeställningarna till grund för hela detta arbete och 
slutsatserna kopplas till att besvara frågeställningarna.  

Forskningsetik 
För att genomföra denna studie har jag följt vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Dessa etiska riktlinjer är: 

• Informationskrav  
• Samtyckeskrav  
• Konfidentialitetskrav  
• Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

 
Dessa olika riktlinjer som jag har förhållit mig till har olika betydelser. 
Informationskravet betyder att man ska informera de som deltar om undersökningens 
syfte och vilka villkor som gäller när man deltar. Man ska även informera om att det 
är frivilligt att delta och att man kan avbryta deltagandet när man vill. 
Samtyckeskravet hänvisar till att man som deltagare har rätt att bestämma över sin 
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medverkan i undersökningen. Man behöver alltså ett godkännande från deltagaren 
om att vilja vara med i undersökningen. Konfidentialitetskravet har som regel att alla 
som deltar i undersökningen ska medverka anonymt och ska bli informerade om 
detta. Sist kommer vi till nyttjandekravet och där menar man att all data som man 
samlar in ska användas till undersökningen och inget annat (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Resultat 
I denna del kommer jag att först och främst förmedla de resultat som jag fått fram 
genom de intervjuer som jag genomfört. Detta kommer göras utifrån tre stycken 
rubriker. Den första rubriken heter lärarnas definition av konkret material. När denna 
definition av konkret material framkommit så kommer nästa rubrik som handlar om 
vilket konkret material som finns i matematikklassrummen. Den tredje rubriken 
kommer handla om hur lärarna säger att det använder det konkreta materialet i sin 
matematikundervisning. I slutet av resultatet kommer en kort sammanfattning göras.  

Lärarnas definition av konkret material 
Alla lärare som medverkade i denna studie definierade konkret material som 
någonting som man kan ta i.  
 

Jag skulle nog säga att det är ett hjälpmedel utöver matematikboken, till 
exempel någonting som du kan ta i (Anna). 

  
Lisa och Karin hade även ytterligare definitioner på vad konkret material är. Lisa 
beskrev konkret material i olika nivåer. Hon menar att när det finns riktigt konkret 
material som man kan känna på och bygga med och sedan finns det material som inte 
är lika konkret, det vill säga en inplastad bild av någonting.  
 

Konkret material.. Jaa, jag tänker att det är någonting som man kan ta på, 
någonting som man kan se. Är det riktigt konkret, haha.. Det är lite, haha, 
liksom.. Ibland kan jag tycka att en, att en, vad ska jag säga.. Det kan ju vara 
som en inplastad bild, den kan ju också bli konkret men den är ju inte lika 
konkret som, nu blir det ju så svårt för jag tänker ju till exempel (går och 
hämtar trästavar).. Den här är det ju verkligen konkret som man kan ta på, 
känna på, bygga med den blir ju liksom tredimensionell.. Men sen kan ju 
konkret material också vara den här (hämtar en bild), tycker jag då, men då är 
den ju bara platt, det är ett papper men det är ju ändå en bild av någonting som 
ändå blir mer konkret än om jag bara skulle säga 10. Skriver jag bara 10 så är 
det ju väldigt abstrakt tänker jag. Det finns olika övergångar till abstrakt. Lite 
mer konkret och sedan riktigt konkret med riktigt material som man riktigt får 
känna på (Lisa). 

 
Karin definierar konkret material på samma sätt som övriga lärare, det som man kan 
plocka och ha i handen. Men hon förtydligar att allt de materialet finns digitalt i 
dagens läge. Hon menar att det blir konkret fast visuellt.  
 

Konkret material är absolut det där (pekar på ett skåp med 10 bas material). 
Det man kan plocka och ha i handen är ju kanske det bästa men allt det där 
finns ju motsvarande digitalt idag (Karin). 
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Vilket konkret material finns i matematikklassrummen enligt 
lärarna 
Enligt lärarna i denna studie så finns det väldigt mycket konkret material i deras 
klassrum och lärarna hade väldigt snarlika material. Skillnaden var mängden konkret 
material som respektive lärare hade, vissa hade mer än andra. 
 
Eftersom Anna endast jobbat i ungefär 1,5 år så har hon fått ärvt mycket konkret 
material från sin mentor som hon hade under sitt första arbetsår. Det konkreta 
materialet som fanns i hennes klassrum var spel, pussel, centikuber, 10 bas material, 
magnetiskt 10 bas material, snottror, pengar, pärlor, mini whiteboards, geometriska 
former, dominos, tallinje, magnetisk tallinje, klockor, kulram (abakus), kapsyler, 
tärningar, talplattor, linjaler, multiplikationståg, lycko, ärtor samt 100 rutan. Anna gör 
även konkret material själv till sitt klassrum såsom additionslåda, kulband, 
uppdragskort.  
 
I Mias klassrum fanns liknande material som Anna hade i sitt klassrum. Det konkreta 
material som Mia hade var tallinjer, tärningar, klossar, linjaler, miniräknare, kulram, 
centikuber, klockor, geometriska former, pengar, pärlor, mini whiteboards, 10 bas 
material. Mia hade även små kort med de fyra räknesätten som hon gjort själv men 
även uppdragskort.  
 
Det konkreta material som finns i Lisas klassrum är 10 bas material, 100 ruta, 
genomskinliga mönsterbitar, numicon, linjaler, snottror, counters björnar, counters 
kvadrater, vikter, cuisenairestavar, makaroner, bönor, pussel, pengar, ett sorts 
montessorimaterial med små pärlor samt centikuber. Hon har två olika klockor i 
klassrummet, en vanlig klocka och en timetimer. Hon har gjort mycket eget material 
såsom en multiplikationsblomma, toalettrullar, kulband samt olika kort och 
uppdragskort.  
 
Karin hade minst konkret material i sitt klassrum eftersom hon beskriver att allt 
konkret material som finns i klassrummen som man kan ta på finns motsvarande på 
nätet. Hon använder sig av två program som finns på nätet vilket är Liber espresso 
samt Nomp. Det konkreta materialet som hon hade i klassrummet var klossar, 10 bas 
material, tärningar, yatzy, kulram (abakus), tallinje, samt kulband.  
 
I Moa klassrum fanns det 10 bas material, pengar, tärningar, linjaler, klossar, 
centikuber, pussel, kulram (abakus), tallinje, ärtor, ploppar, genomskinliga 
mönsterbitar, counters björnar, snottror. Moa använder av material som hon gjort 
själv och det är kort med olika räknesätt samt uppdragskort. 
 
På båda skolorna finns det ett matematikskåp som alla lärarna på skolorna har 
tillgång till. I dessa matematikskåp så finns det mer konkret material som man kan 
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låna till sina lektioner. Det kan vara om man inte har tillräckligt av något material 
eller om man inte fått tillgång till att köpa in det till sitt klassrum.   

Hur det konkreta materialet används enligt lärarna 
Konkret material för att nå ett abstrakt tänkande  
Alla lärare hade en gemensam syn på att det konkreta materialet används för att nå ett 
abstrakt tänkande i matematik. Lisa tyckte att övergången från det konkreta 
materialet till det abstrakta inte är så himla enkelt.  
 

Det är svårt att gå från det rent konkreta till abstrakta (Lisa). 

 
För att göra detta tyckte hon att eleverna först får hålla på med det konkreta 
materialet. När eleverna behärskar detta så tar man bort materialet och klarar inte 
eleverna av att tänka abstrakt så får de testa att rita. Fungerar inte det så får man ta 
hjälp av det konkreta materialet igen. 
 

Kör dom fast då ritar vi, kör dom fast igen då plockar vi fram materialet (Lisa). 

 
Resterande lärare beskriver samma arbetssätt som Lisa använder i övergången från 
det konkreta till det abstrakta, det blir som en bro där det visuella blir väldigt viktigt. 
Mia berättar att när man tar bort det konkreta materialet så är det många elever som 
får panik och inte vet hur man ska göra för att lösa en uppgift. Då får man som lärare 
uppmuntra eleverna till att rita istället och om det inte fungerar så får man backa och 
använda det konkreta materialet igen. Lisa beskriver att hon tycket att 
matematikundervisningen ska vara räkna, undersöka och pröva. Karin berättar att när 
man ska få eleverna att lära sig något så ska de tycka att det är roligt och det är 
roligare att hålla på med någonting. Men hon tycker att det har blivit svårare att 
motivera eleverna med konkret material idag eftersom många barn använder sig mer 
av digitala verktyg. Eftersom eleverna behöver ha motivation till att lära sig så 
använder hon sig av konkret material digitalt och tycker att det fungerar väldigt bra. 
Vidare beskriver Karin att det finns många barn som har svårigheter idag vilket gör 
att de kan förlora koncentrationen när det arbetar i matematikböcker eftersom det 
finns så många uppgifter på en sida. Genom de digitala programmen som hon 
använder sig av så får eleverna endast en uppgift i taget, det kan vara placera tal på en 
tallinje, vilket hon ser ett betydligt bättre resultat från. I dessa digitala program så kan 
hon även ställa in uppgifterna från vilken nivå eleverna befinner sig på eftersom hon 
tycker att eleverna behöver mötas på deras nivå för att nå ytterligare kunskap.   
 

Användning av konkret material i kursplanen för matematik 
Alla lärare i studien tycker att man kan använda sig av konkret material under alla 
punkter i det centrala innehållet samt för att utveckla alla förmågor. Anna förklarar att 
de följer matematikbokens uppbyggnad och då kan man behöva konkret material som 
hjälpmedel till det mesta. Vilket material som man väljer att använda sig av varierar 
beroende på vilket arbetsområde man arbetar kring. Har man en lektion om geometri 
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som är ett centralt innehåll så använder hon geometriska former, addition så 
använder hon 10 bas material. Har man en lektion som handlar om pengar så 
använder man pengar. Lisa beskriver att i geometrin så börjar man alltid med att 
använda konkret material.  
 
Vilka förmågor som konkret material används i var alla. Lisa förklarar att beroende på 
vart man är någonstans så kan man behöva ett konkret material. Alla barn är väldigt 
olika, vissa behöver det mer än andra. Problemlösningsförmågan är verkligen en 
förmåga som man kan behöva använda konkret material i.  

 

Alltså för att om man tittar på problemlösning så är det ju ändå så att då, du 
ska ju läsa någon slags text för att försöka plocka ut, förstå vad det är du ska 
göra. Men då kan du ju behöva.. för att du ska lösa själva matteinnehållet, om 
det är dubbelt – hälften, ental och tiotal eller räkna uppställning så kan du ju 
behöva ett konkret material (Lisa). 

 
Lisa förtydligar att både i kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan 
behövs konkret material. När eleverna ska förklara någonting så kan de behöva ta 
hjälp av ett konkret material för att göra det.  
 
Karin använder mycket klossar och 10 bas material för att taluppfattningen ska sätta 
sig. Hon har väldigt lite konkret material i sitt klassrum eftersom hon använder sig 
mest av digitalt material. Hade hon arbetat i en årskurs 1 så hade hon använt sig av 
betydligt mer material i sin undervisning eftersom hon tycker att man måste börja där. 
Hon beskriver att hon använder 10 bas material när eleverna arbetar med 
uppställningar. Eleverna lär sig oftast bara en metod när man arbetar med 
uppställningar och förstår egentligen inte innebörden i vad man gör.  
 

Nu jobbar vi mycket med uppställningar och har man inte förstått 
positionssystemet så blir det svårt och då brukar vi sitta där framme vid mattan 
och bygga upp talen, och se, då ser man ju verkligen när man tar talen. Man tar 
10 talen och växlar till ental så man ser vad som händer annars är det lätt att 
dom lär sig en metod men dom vet inte vad dom gör. Man vet liksom inte 
varför man stryker, det blir ju oftast rätt ändå men dom vet inte vad som 
händer egentligen (Karin). 

 
Lisa beskriver att man vill ha mycket material när man ska räkna och sortera. 
Variation är bra för att eleverna inte ska bli för bekväm i en och samma metod för då 
är det lätt att man fastnar där.  
 
Alla lärare har klockor i sitt klassrum och Lisa använder sig av två stycken klockor. 
Den ena klockan är en vanlig gul klocka som hon använder när hon ska visa tiden när 
hon pratar om tid. Ett exempel är om eleverna ska äta lunch om 20 minuter så visar 
hon det via klockan. Sedan använder hon sig av en annan klocka som kallas för 
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Timetimer. Den använder hon för att eleverna ska få en känsla för tid. När läraren 
bestämmer att eleverna ska arbeta 15 minuter till så ställer man den klockan på 15 
minuter. Det blir en röd skiva när man dragit klockan till 15 minuter och sedan ser 
man att den åker tillbaka när tiden går. 

 
Moa beskriver att om man som lärare ska använda sig av ett konkret material så 
behöver man veta hur det fungerar. Det var även något som Lisa påpekade. Hon 
berättade att när hon kom till klassrummet så fanns det cuisenairestavar men det 
materialet har hon aldrig använt sig av eftersom hon inte vet hur hon ska använda 
det, då plockade hon bort det så eleverna inte har tillgång till det.  
 

För att jag känner att jag måste ju lära känna ett material så att jag förstår på 
vilket sätt kan det här materialet hjälpa barnen att förstå. Om inte jag förstår 
själv att hur kan det här hjälpa dom att förstå, jamen då kan jag ju inte använda 
det liksom (Lisa). 

 
En risk som finns när man använder konkret material i undervisningen är att eleverna 
blir för bekväm i det samt att det inte används på det sätt som det ska användas på. 
Lisa hävdar att när man använder konkret material av olika former så blir det lätt lek 
av materialet. Det var även någonting som Moa påpekade. Hon använde ett exempel 
som handlade om counters björnar när eleverna till exempel ska sortera eller räkna så 
tappar eleverna fokus från den matematiska idén och börjar leka med materialet 
istället. 

 
Det som är också en nackdel med det är att det blir leksaker av det. Det är väl det 
stora hindret med det tycker jag. Tar jag fram praktiskt material så ska det byggas 
med det och det blir helt andra saker, det blir pistoler och det blir ja, jag vet inte allt, 
sagor, ja det används inte till det som är tänkt (Lisa).  
 
Tar jag fram dom här nallebjörnarna till exempel så kan det ju vara så att vi ska 
sortera i storlek eller färg eller nånting, då är det ju också så där att kom nu lilla 
björnen här och så blir det en saga (Moa). 

 
Anna tog även upp ett liknande exempel när hon förklarade att man kan använda sig 
av kapsyler när man räknar.  
 

Kapsyler är inte superbra. Dom låter och det är mycket fokus på att man ska få 
dom finaste (Anna). 

 
Pengar var ett material som alla lärare hade i sina klassrum förutom Karin. Anna 
beskrev att pengar har varit ett väldigt framgångsrikt konkret material när eleverna 
ska arbeta med växling eller om just pengar. Lisa beskrev dock att detta material har 
blivit väldigt problematiskt att använda sig av. I dagens samhälle så är det många 
elever som inte möter pengar på samma sätt som man gjorde förr. Förr mötte eleverna 
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pengar i form av sedlar och mynt dagligen, både hemma och i skolan. I och med detta 
var det lättare att få eleverna att förstå det abstrakta genom detta material förr 
eftersom eleverna ofta hade en förståelse över de olika valörerna. I dagens samhälle så 
är det inte många barn som vet hur en tiokrona ser ut eller en enkrona. Sedan har 
kommit nya valörer vilket gör att alla skolor inte har dessa heller.  
 
En annan risk när man använder konkret material i undervisningen är att man blir för 
bekväm i att använda sig av det. Har man använt sig av ett konkret material som man 
känner sig för bekväm med så vågar man inte riktigt släppa det.   
 

En nackdel med konkret material det är ju att man kan fasta i det konkreta. För det 
märker man på vissa barn, att dom vill då inte gå vidare i att tänka.. (Mia). 

 

Dom som känner sig säkra på huvudräkning använder inte konkret material exakt 
lika mycket. Många tycker nog att det är lite svårt att släppa också. Man får säga 
men prova, du kan det här utan (Anna).  

 
Både Anna, Lisa och Mia förklarar att det är viktigt att vara uppmärksam som lärare 
när detta sker. Man behöver kliva in som lärare och uppmuntra eleverna till att testa 
utan material eller med ett annat material.  
 
Alla lärare om medverkade i denna studien tog upp utomhusmatematik och just att 
man kan använda sig av det konkreta materialet utomhus. Lisa förklarade att när hon 
haft utomhusmatematik med eleverna så märker hon att eleverna pratar mycket mer 
om det som hänt ute i skogen. Hon upplever att eleverna gör samma slags uppgifter 
på rasterna fast det inte är lektion, de lär sig alltså betydligt mer.  

Sammanställning av resultat 
Utifrån det resultat som framkommit i denna studien så finns det en hel del konkret 
material som lärarna har i sina klassrum. En sammanställning av de konkreta material  
som lärarna har i sina klassrum idag är bland annat abakus, 10 bas materiel, 
cuisenairestavar, counters björnar, talplattor, linjaler, multiplikationståg, lycko, mini 
whiteboards, tärningar, 100 rutan, dominos, snottror, pengar, kapsyler, geometriska 
former, klockor, kulband, additionslåda, uppdragskort, pärlor, bönor, makaroner, 
yatzy, tallinje, pussel, counters kvadrater, klossar, numicon, genomskinliga 
mönsterplattor, vikter, klossar samt multiplikationsblomma. Ett syfte som lärarna i 
studien berättar att det vill uppnå i matematiken är att eleverna ska nå bland annat ett 
abstrakt tänkande. Lärarna berättar att de använder konkret material som hjälpmedel 
för att kunna nå detta abstrakta tänkande. Risker som lärarna berättar att det finns när 
man använder konkret material är att eleverna använder materialet istället för att 
utmana sig själv och tänka, det blir lättsamt. Skulle detta ske så är det viktigt att lärare 
påminner eleverna att testa utan eller att rita istället. Lärarna i studien hävdar också 
att konkret material kan ta bort fokus från eleverna. Risken finns att eleverna börjar 
leka med materialet istället för att använda det till vad det är till för.   
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
När man läser resultatet i denna studie så är det ingen tvekan om att lärarna använder 
konkret material som hjälpmedel i sin undervisning. Den stora utgångspunkten med 
att använda det konkreta materialet i matematikämnet är för att synliggöra det 
abstrakta för eleverna. Tolkar man det utifrån sociokulturella perspektivet så använder 
lärarna de kulturella redskapen, alltså det konkreta materialet, som redskap för att 
överföra kunskap till eleverna, alltså genom mediering.  
 
Denna studie innehåller fem lärares syn på hur konkret material kan användas i 
matematikundervisningen samt vad det finns för olika material i klassrummen. En 
intressant insikt under detta arbete är att alla dessa lärare tycks veta vad konkreta 
material är samt hur man kan använda sig av det i matematikämnet fast Läroplanen 
(Skolverket, 2018) inte har någon definition över vad det är men ändå ska man använda 
sig av det. Alla dessa lärare har liknande definitioner över begreppet, att det är 
någonting som man kan ta, vrida och se på. Sveider (2016) och Burns & Hamm (2011) 
beskriver konkret material på samma vis som dessa lärare vilket är saker som man kan 
ta på. En annan intressant insikt som jag fick under detta arbete är att utifrån det 
sociokulturella perspektivets begrepp mediering där kulturella redskap är centralt så 
har man också en definition över vad det är. Kulturella redskap beskrivs som språkliga 
och materiella redskap och det beskrivs som saker som man kan ta på. Utifrån detta 
perspektiv så blir det konkret material som lärarna kan använda sig av. En fråga som 
man kan ställa sig är varför läroplanen (Skolverket 2018) inte har någon definition av 
begreppet konkret material.  
 
Åter till syftet med detta arbete där frågeställningarna är vilket konkret material som 
finns i matematikklassrummen och hur lärarna säger att de kan användas. Under 
arbetets gång så fick jag upp ögonen för hur brett begreppet konkret material är. Detta 
gjorde det intressant att undersöka den första frågeställningen som handlar om vilka 
konkreta material som lärarna har i sina klassrum. Sveider (2016) delade upp konkret 
material i två olika kategorier. Den ena är pedagogiskt material och den andra är 
vardagligt material. Under pedagogiskt material så hamnar de material som är 
specialbyggt för matematikundervisningen och det andra är material som man kan 
finna ute i naturen eller närmiljön. I undersökningen som gjordes så kan man tolka att 
lärarna använder sig både av pedagogiskt material och vardagligt material. Rystedt och 
Trygg (2010), D’Angelo och Nevin (2012) och Malmer (2002) skriver om det 
pedagogiska materialet 10 bas vilket alla lärarna använde sig av som medverkade i 
studien. D’Angelo och Nevin (2012), Clements och McMillan (1996), McNeil och 
Pedersen (2013) och Malmer (2002) beskriver ytterligare pedagogiskt material som finns 
i klassrummen vilket är counters, tallinje, multilink kuber, abakus och cuisenairestavar. 
Alla dessa pedagogiska material fanns i lärarnas klassrum, inte i varje klassrum men 
alla hade något av dessa material i sina klassrum. En skillnad är att alla lärare använde 
begreppet kulram istället för abakus men det spelar inte så stor roll eftersom det innebär 
samma konkreta material.  
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Över till det vardagliga materialet som Sveider (2016) beskriver som det material som 
finns i närmiljön samt naturen. Malmer (2002) beskriv vardagligt material som 
plockmaterial där bönor, knappar, makaroner och stenar ingår. Hon beskrev ytterligare 
material såsom mjölkpaket, låtsaspengar, klockor samt olika måttenheter såsom en 
matsked, tesked samt en termometer när man arbetar med tid. Witzel, Ferguson och 
Mink (2012) och McDonougt (2016) beskrev ytterligare material som påsar, bollar, bilar, 
lyckstolpar eller träd. Rystedt och Trygg (2010) beskrev att man hade sedan 1900-talet 
använde sig av naturmaterial såsom snäckskal, bönor och ekollon. De vardagliga 
materialen som lärarna hade i sina klassrum var klockor, låtsaspengar, bönor, 
makaroner och knappar. Lisa använde även material som toalettpappersrullar för att 
eleverna skulle förstå vad cylinder är, detta kan man jämföra med Malmers (2002) 
beskrivning av användandet av mjölkpaket. Malmer (2002) beskrev dock att 
mjölkpaketet användes för att visa hur mycket en liter väger men utifrån mina egna 
erfarenheter så kan den användas för att visa hur ett rätblock ser ut. Alla lärarna som 
var med i studien uppmuntrade att ha matematik ute i naturen eftersom det finns så 
mycket naturmaterial som man kan använda sig av. Detta kan man tolka att 
pedagogerna använder sig av till exempel stenar, pinnar och träd som konkret material 
fast detta är utanför klassrummets ramar. Säljö (2014) beskriv även dessa material är 
redskap inom mediering.  
 
Någonting som slog mig när jag gick igenom intervjuerna var att lärarna tog upp 
väldigt mycket av det som McNeil & Pedersen (2013) berättar i sin artikel. Det är om 
enkla konkreta material och perceptuellt rika konkreta material. Karin, Lisa, Moa och 
Anna beskrev att verklighetstroget material får eleverna att tappa fokus från den 
matematiska idéen med materialet. Counters björnar lekte man saga med, pinnar lekte 
man med, kapsyler så letade man efter den finaste och makaroner så åt man upp dem. 
Den matematiska idéen med detta material kan vara att man ska räkna eller sortera med 
hjälp av detta material men istället för att räkna eller sortera så använder eleverna det 
till annat, som till lek. Lisa berättade även en intressant sak i användandet av 
låtsaspengar. Eftersom vi allt mer går mot ett kontantfritt samhälle så är det många barn 
som inte använder sig av pengar och därmed inte förstår de olika valörerna. Detta gör 
att det blir svårare för eleverna att förstå hur man ska använda låtsaspengar för till 
exempel växling. Detta var mycket lättare förr då pengar användes dagligen av många. 
Jag skulle därför säga att utifrån ett sociokulturellt perspektiv men även annars att 
lärarens roll är mycket viktig när man ska välja ett konkret material som eleverna ska 
använda sig av. Men detta kan inte vara helt enkelt, för hur ska man forma ett konkret 
material för att det inte ska uppmuntra till att eleverna tappar fokus för den 
matematiska idéen med materialet? 
 
Till den andra frågeställningen som detta arbete kretsar kring är hur lärare säger att 
det använder konkreta materialet i sin undervisning. Clements och McMillan (1996), 
Clements (1999), McNeil och Pedersen (2013), McNeil och Jarvin (2007), Witzel m.fl. 
(2012), McDonougt (2016) beskriver att konkret material kan användas för att eleverna 
ska nå det abstrakta inom matematiken. Detta förespråkade också alla lärare som 
deltog i studien, att man alltid börjar från det konkreta för att nå det abstrakta. För att 
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eleverna ska nå detta abstrakta tänkande så behöver läraren känna till vart eleverna 
ligger till kunskapsmässigt. När eleven inte vet hur den ska göra för att komma vidare 
så behövs lärarens vägledning genom bland annat konkret material. Utifrån den 
proximala utvecklingszonen så behövs det en person som är mer kompetent i den 
kunskapen ska överföras (Säljö, 2014). I den här studien är det läraren som är den 
kompetenta och som använder konkret material för att eleverna ska nå utveckling i 
sitt lärande och därmed behöver läraren ha kunskap om det konkreta materialet. Ur 
det sociokulturella perspektivet så är det konkreta materialet kulturella redskap som 
används som hjälpmedel vid överföring av kunskap. Både Moa och Lisa beskrev att 
om man som lärare inte kan använda sig av ett redskap som man inte förstår sig på. 
Vet man inte hur man ska använda det så kan man inte låta eleverna använda det 
heller. Eleverna kommer troligen inte nå den kunskapen som är tänkt genom de 
redskapet. Analyserar man detta utifrån begreppet mediering som är ett centralt 
begrepp inom det sociokulturella perspektivet så använder lärarna kulturella redskap, 
som man behöver behärska själv, som hjälpmedel för att eleverna ska förstå det 
abstrakta inom matematikämnet. Säljö (2014) beskriver mediering där läraren med 
hjälp av kulturella redskap synliggör det abstrakta för eleverna.  
 
I resultatet beskrivs Lisas sätt att arbeta med det konkreta materialet för att eleverna 
ska nå ett abstrakt tänkande. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man tolka detta att 
Lisa är den kompetenta individen som låter eleven använda det konkreta materialet 
för att göra de abstrakta konkret för att eleverna ska få en förståelse. När eleven klarar 
av detta så behöver man utmana eleven och då plockar man bort materialet. Förstår 
eleven fortfarande inte vad man ska göra så får eleven testa att rita men förstår eleven 
fortfarande inte så tar man fram materialet igen. Detta är även någonting som Karin 
använder i sin undervisning. Enligt henne är taluppfattningen viktigt att befästa och 
det är väldigt abstrakt och det är något man behöver bygga upp en förståelse för, som 
det är med allt i matematiken och det kan behöver ske genom konkret material. När 
eleverna arbetar med uppställningar så behöver man kunna positionssystemet 
eftersom man behöver veta vad det är man gör. Karin började med att eleverna fick 
bygga talen i uppställningen på mattan med det konkreta materialet 10 bas. Ur det 
sociokulturella perspektivet använder Karin, som är den kompetenta individen, det 
kulturella redskapet 10 bas material för att eleverna ska nå kunskap om 
positionssystemet för att eleverna ska kunna veta vad det gör när de räknar med 
uppställningar.  
 
En intressant insikt i detta är att Anna, Lisa och Mia förklarade att eleverna lätt kan 
fastna i det konkreta materialet och att man använder det på rutin. Detta var också 
något som McDonougt (2016), Witzel m.fl. (2012) och Clements (1999) tar upp i sina 
artiklar. Eleverna blir så vana att använda ett konkret material och väljer hellre 
den ”lätta” vägen istället för att anstränga huvudet. Anna förespråkade i intervjun att 
variation är bra när man arbetar med det konkreta materialet för att inte fastna i ett 
och samma. Dessa tre lärare beskrev också att det är viktigt att man uppmuntrar 
eleverna till att lämna det konkreta materialet just för att inte bli fast i det. Detta tror 
jag också är väldigt viktigt. Märker man att en elev hela tiden vill använda ett 
specifikt konkret material när man till exempel ska räkna uppställningar så får man 
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som lärare gå in och uppmuntra eleven till att prova utan, eller rita. Ur det 
sociokulturella perspektivet så behöver läraren besitta kunskap om de kulturella 
redskapen för att kunna förmedla hur eleverna ska använda sig av de för att nå 
kunskap men även för att eleverna ska kunna variera sig i användandet av kulturella 
redskap. Genom begreppet mediering så använder läraren kulturella redskap för att 
överföra kunskap till eleverna. Därför är det viktigt att läraren vet hur olika kulturella 
redskap fungerar för att kunna ge denna variation till eleverna. 

Metoddiskussion  
Denna studie grundar sig på ett sociokulturellt perspektiv där läraren står i fokus och 
förmedlar kunskap till eleverna med hjälp av konkret material. Jag valde denna teori 
för jag ville undersöka vad det finns för konkret material i lärarnas matematikklassrum 
samt hur lärarna säger att de använder sig av det. Man skulle kunna fundera på om 
studien hade fått ett annat resultat om något annat perspektiv hade valts. Inför detta 
arbete så funderade jag på olika teoretiska utgångspunkter för arbetet, bland annat 
Piagets teori. Skulle studien haft Piaget (1976) som utgångspunkt utifrån ett 
konstruktivistiskt perspektiv så skulle jag nog fått fokusera på andra aspekter i 
analysen av intervjuerna. Jag skulle i så fall kunna fokuserat på elevernas förmåga att 
använda sig av det konkreta materialet. Piaget hävdar att eleverna lär sig genom eget 
tänkande och agerande (Piaget, 1976, Säljö, 2014).  
 
Avgränsningar i denna studie kan också ha medfört att resultatet blev som det blev. 
Eftersom denna studie fokuserade på konkret material som man kan ta på så kan man 
inte ta förgivet att resultatet skulle bli samma om digitala konkreta material skulle varit 
inräknande. I ena intervjun som jag hade med en lärare så hade hon mycket fokus på 
just digitala konkreta material. Den läraren menade att det är svårt att motivera elever 
idag genom det konkreta material som denna studie inriktar sig på. Hon beskrev att 
elever blir mer motiverad genom att använda digitala verktyg i dagens samhälle.  
Bryman (2018) beskriver att problemen med kvalitativa forskningsresultat är att det är 
svårt att säga att resultaten täcker alla som rör området utöver de som medverkar i 
studien. Bryman menar detta eftersom att studien ofta görs på en liten mängd deltagare 
och deltagarna är ofta från samma stad. Denna studien grundar sig på vad fem 
kvinnliga lågstadielärare, som är verksam i samma stad, har för syn på det konkreta 
materialet i matematikämnet. Dessa lärare har inte heller någon direkt fördjupad 
utbildning inom matematikämnet. I och med detta så kan man inte säga att studien talar 
för alla lärares syn på konkret material i Sverige. Resultatet hade även kunnat bli 
annorlunda om antalet medverkare varit fler eller om man hade blandat män och 
kvinnor i undersökningen. Sedan valde jag att intervjupersonerna inte skulle få 
frågorna i förväg till intervjun eftersom jag inte ville att de skulle förbereda svaren på 
frågorna. Om lärarna skulle veta att jag skulle undersöka vilket konkret material som 
finns i deras klassrum så kanske de skulle förbereda mer material än vad de egentligen 
har. Nackdelen med att inte ge frågorna i förväg är att jag kanske inte fick lika 
detaljerade svar som jag skulle fått om lärarna visste frågorna innan.  
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En annan metod som man kan använda sig av är en kvantitativ metod där mätningar 
ofta undersöks via enkäter. Enkäter kan skickas ut till en klass elever för att sedan 
samlas in igen. Svaren på enkäterna fyller eleverna in själva och därför är det viktigt att 
frågorna på formuläret är lättläst samt lätt att besvara. Fördelen med att använda denna 
typ av metod är dels att det går fortare att samla in en större mängd data till en 
undersökning och enkäter av detta slag medför ingen intervjueffekt. Intervjueffekt är 
att intervjuaren och den personen som blir intervjuad kan påverka frågorna som ställs. 
Det är dock inte bara fördelar med att använda enkäter i en undersökning. De nackdelar 
som blir när man använder denna metod är att frågorna som man ställer inte kan 
förklaras ytterligare och man kan inte hjälpa personen som ska svara på frågorna. 
Många av frågorna kan anses som oviktiga och intervjupersonen kan då slänga enkäten 
istället för att besvara den. När man använder enkäter så kan man inte samla in 
tilläggsinformation som man kan göra när man utför en intervju. När man intervjuar 
en person så kan man notera flera olika saker runt om såsom i klassrummet eller 
hemmet som kan vara viktig när man samlar in information till undersökningen. En 
annan viktig sak när man gör en enkät är att man inte kan ställa uppföljning och det 
finns risk att man inte får med all den information som man behöver (Bryman, 2018). 

Slutsats 
För att kort summera det viktigaste som denna studie har kommit fram till så finns 
det massvis med konkret material i lärarnas klassrum. Allt från pedagogiskt material 
såsom abakus, 10 bas material och centikuber till vardagligt material såsom pengar, 
bönor, makaroner och toalettrullar. Enligt lärarna så används det konkreta material så 
eleverna ska nå ett abstrakt tänkande. Alla lärare som medverkade i denna 
undersökning var överens om att man alltid behöver börja med det konkreta 
materialet när eleverna ska lära sig någonting nytt. Det finns dock inte bara fördelar 
med det konkreta materialet. Det som kan hända när man använder konkret material 
enligt lärarna är att eleverna lätt kan fastna i det och använder det på rutin. Detta kan 
ske eftersom eleverna blir bekväm i att använda det och man vet att det oftast blir rätt. 
Det viktiga för att undvika detta är att lärare ska variera det konkreta materialet när 
man undervisar. Lärarna som medverkade i studien tycker att man ska pusha 
eleverna till att lämna det konkreta materialet och försöka utan eller rita. Förstår 
eleverna fortfarande inte så kan man plocka fram det konkreta materialet istället.   

Vidare forskning 
När jag gjorde denna undersökning som handlar om vilket konkret material som finns 
i matematikklassrummet samt hur lärarna säger att de använder sig av dem så fick jag 
några nya funderingar angående detta ämne. Under intervjuerna så ställde jag en 
fråga som handlade om i vilket centralt innehåll samt i vilka förmågor som konkret 
material används i och alla lärarna kom fram till att de användes i allt. Det skulle vara 
intressant att forska vidare kring detta. Man skulle kunna undersöka om det konkreta 
materialet används mer i något speciellt centralt innehåll eller till någon förmåga eller 
om de använder det konkreta materialet på något mer genomtänkt sätt. Sedan 
nämnde jag tidigare i resultatdiskussionen att lärarens roll är mycket viktig när man 
ska välja ett konkret material som eleverna ska använda sig av och att det inte är 
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enkelt. Man skulle kunna undersöka hur man kan forma ett konkret material för att 
det inte ska uppmuntra till att eleverna tappar fokus för den matematiska idéen. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor för intervju nr: 
Vilken utbildning har du? 
 
Vilken årskurs arbetar du i idag? 
 
Har du någon vidare utbildning inom matematik? 
 
Hur definierar du konkret material? 
 
Vilket konkret material använder du i din matematikundervisning? 

- Finns det material du skulle vilja använda men som du inte får/kan?  

- Vilket och varför? 

 
Vilka förmågor, vilket centralt innehåll används konkret material i? 
 
Varför har du valt just det materialet som du använder? 

- Vilka för och nackdelar finns det med materialet? 

 
Hur tycker du att eleverna ser på konkret material? 

- Upplever du att eleverna arbetar annorlunda, utvecklar andra förmågor med 

hjälp av konkret material? 

 
Har du använt dig av annat material tidigare i undervisningen? 

- Varför bytte material? 

 
Vilka möjligheter anser du att det finns med användandet av konkret material? 
 


