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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur verksamma undervisande lärare i grundskolans 
mellanår använde sig av konkret material i sin matematikundervisning samt vad dessa lärare 
ser för fördelar och nackdelar med att använda konkret material i sin undervisning. 
Undersökningens urval är behöriga undervisande lärare i årskurs 4–6 och bygger på en 
kvalitativ studie där enkäter med öppna frågor användes för att genomföra studien. Enkäten 
bygger på tre huvudteman som är kopplade till studiens frågeställningar. Det första temat 
bygger är vad konkret material innebär för lärarna. Det andra temat på hur och när lärarna 
använder sig av konkret material. Det sista temat bygger på lärarnas uppfattning av fördelar och 
nackdelar av konkret material i undervisningen.  
 
Resultatet i undersökningen visade att samtliga lärare använder sig av konkret material i sin 
undervisning. De använde materialet i större utsträckning eller som en del i sin undervisning. 
Samtliga lärare såg för- och nackdelar med att använda konkret matematik i undervisningen. 
Fördelarna visade att konkret matematik kan förtydliga och fördjupa elevernas kunskaper. Flera 
av lärarna nämnde variation och att det är roligt för eleverna att använda materialet. Lärarna 
uttryckte också att de såg möjlighet för eleverna att bygga vidare sin förståelse i matematik med 
stöd av materialet.  Några av lärarna såg dock några nackdelar med att använda konkret 
material. Dessa nackdelar var pengar att köpa material, tid att hantera materialet samt att 
eleverna kunde använda materialet till lek och bli ofokuserade.  
 
Nyckelord: Konkret matematik, laborativ matematik, matematikundervisning, mellanstadiet.  
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1.  Inledning 

Redan i mitten av 1990-talet har det enligt Skolverket (2011) skett en försämring av svenska 
elevers resultat i matematik.   2007 släpptes det resultat där det visades att de svenska elevernas 
resultat i matematik hade försämrats. Denna rapport kom från TIMSS. Efter att detta resultat 
släpptes gav regeringen i uppdrag till Skolverket att höja nivån i matematikundervisningen i 
grundskolan. Detta uppdrag pågick mellan 2009 och 2011. Uppdraget kallades 
”matematiksatsningen” och innebar att det gjordes en del förändringar inom undervisningen i 
matematik, där arbetsformen i matematik utvecklades och ett laborativt arbetssätt med konkret 
material skulle användas till fördel för eleverna. Efter dessa förändringar beställde Skolverket 
en rapport där det framgår att lärare ser läroboken som ett hinder för att kunna arbeta med olika 
arbetssätt. Denna rapport grundar sig i 12 000 lärare och 200 000 elever där det går att belysa 
arbetsmetoden i undervisningen med konkret material och laborationer. Enligt 
Skolinspektionen ska eleverna få en mer varierad undervisning och mindre tid för 
färdighetsträning i läroböcker. Riskerna av en läroboksbunden matematikundervisning kan bli 
att elevernas kompetens i matematik inte utvecklas. Elevers förmåga att överföra matematisk 
till vardagsnära situation och att se dess samband är bristfälliga. 

Matematikundervisningen i den svenska skolan sker idag enligt Johansson (2006) med att 
eleverna arbetar i läroböcker. Hon hävdar vidare att detta är synen på undervisning i matematik 
för både elever och lärare. Ahlberg (2000) berättar att lärarnas undervisning behöver utvecklas 
för att möta upp läroplanen och vad det står om arbetssätt och metoder. För att stödja elever i 
deras kunskapsutveckling i matematik behöver de möta olika arbetssätt i undervisningen, där 
blir lärarens val av arbetssätt avgörande för att stödja eleven. Rydstedt och Trygg (2005) skriver 
att elever får fler möjligheter till flera olika sätt att lära sig om läraren använder en bred repertoar 
av arbetssätt i sin undervisning. Ahlberg (2000) skriver dock att i val av arbetssätt i 
undervisningen behöver läraren stödja elevernas kunskapsutveckling för att det är först när 
eleverna förstår syftet med aktiviteten som aktiviteten blir meningsfull för eleven enligt. Hon 
menar vidare att denna undervisning kan innehålla laborativ matematik och lek, 
färdighetsträning för att utveckla alla elevers lärande.  Detta är något skolans styrdokument 
Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, framöver kallad Lgr 11 
beskriver då eleven ska mötas av varierande arbetsformer och metoder för att utvecklas och 
läraren ska möta upp undervisningen efter elevens egna förutsättningar och behov. Skolans 
verksamhet styrs av detta och undervisningen i skolan ska varieras och eleverna ska använda 
olika arbetssätt för att utveckla sitt sätt att lära och då finna en drivkraft att utvecklas så långt 
det är möjligt. I skolförordningen och i skollagen står följande och det uttrycks följande, när det 
handlar om elevens rätt att utvecklas och lära. 

 

Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt 
lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna 
når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som 
möjligt inom ramen för utbildningen. (Skolförordningen, 2011:185, 5 kap. 2 §). 
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Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning 
och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de 
utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. (Skollagen, 2010:800, 2 kap. 3 §). 

 

När det handlar om att ge eleverna förutsättningar att uppnå de kunskapskrav. Krävs det för 
vissa elever få använda konkret material för att de ska förstå matematiken. Då krävs det att de 
får stöd och stimulans för att utvecklas inom ämnet och då långt som möjligt inom ämnet 
(Ahlberg, 2000). 

 

I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand.  

(Marshall och Swan, 2008, s. 338) 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa varför och hur lärare använder sig av konkret material för 
att nå måluppfyllelse i matematikundervisningen.  Lärarna i undersökningen undervisar i 
årskurserna 4–6.  

 

1. Vad innebär konkret material för matematiklärare?  
 

2. Hur och när använder lärare sig av konkret material i sin matematikundervisning?  
 

3. Vad ser lärarna för fördelar och nackdelar med att använda konkret material i sin 
matematikundervisning?  

 
 
Första frågan ligger till grund för hela studien. Därför ska lärarna i studien börja med att 
definiera begreppet konkret material. Detta för att få en tydlig bild av vad konkret material är 
för lärarna själva innan de börjar utveckla sina svar kring sitt arbete med materialet. Därefter är 
det möjligt för lärarna att berätta om när i undervisningen de använder de materialet. Detta för 
att försöka sortera ut och kategorisera in dessa tillfällen i undervisningen. Avslutningsvis ska 
lärarna reflektera kring användandet av materialet för att kunna plocka fram fördelar och 
nackdelar de själva ser av användandet av det konkreta materialet. Finns det avvägningar för 
lärarna när det kommer till dessa för och nackdelar i undervisningen. 
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2.  Bakgrund 

I detta avsnitt ges en översikt, där forskning inom studiens område berörs. Avsnittet kommer 
vara uppdelat i tre delar. Litteraturen är uppdelad i delar beroende på vilken koppling den har 
mot syftet. Första delen i avsnittet är kopplad till bakgrunden för att skapa en förståelse för 
begreppet konkret material och matematikundervisningen med materialet, samt fördelar och 
nackdelar med att använda konkret material i undervisningen. I andra delen finns den tidigare 
forskningen. Tredje delen innehåller det teoretiska inriktningen för vilken studien är kopplad 
till. 

 

2.1 Vad är konkret material? 

Betydelsen av konkret material i skolan har många olika utgångspunkter. Vissa beskriver att 
det har med avsikten med materialet. Skolverket (2011) beskriver det konkreta materialet som 
ett innehåll eleverna kan använda för att få bredare förståelse för matematiken. Löwing (2006) 
beskriver begreppet med att matematiska mönster och begrepp illustreras med ett fysiskt 
material. Rydstedt och Trygg (2010) förklarar det med att utgå från det praktiska material 
eleverna använder i undervisningen vilket leder till ett laborativt arbetssätt. Detta laborativa 
arbetssätt sker genom undersökningar och aktiviteter. Rydstedt och Trygg (2010) beskriver att 
det fysiska materialet kan vara i trä eller plast men även i andra former och material. Materialet 
kan ofta plockas isär, vrida och ordna med. Szendrei (1996) börjar med att dela in konkret 
material i två huvudkategorier där de kategoriseras till vardagliga och pedagogiska. Rydstedt 
och Trygg (2010) har delat in de två huvudkategorierna i tre olika grupper för det konkreta 
materialet, där det delas in i vardagliga föremål, pedagogiska material och spel. De skiljer 
mellan konkret material och laborativt material då de menar att det laborativa materialet ska 
stödja eleverna på den nivån de är på och använder materialet ifall de behöver det, vilket innebär 
att det är valfritt för eleverna att använda materialet. Det konkreta materialet används vid 
exempelvis genomgång där alla elever använder materialet och de används för att öka 
förståelsen mellan den konkreta och abstrakta i matematiken. Skolverket (2011) beskriver 
användandet av konkret material som ett tillfälle att stödja eleverna till ökad förståelse. Det 
viktiga är dock hur materialet används och vad läraren vill lyfta fram med materialet. Detta 
ställer höga krav på läraren enligt Löwing (2006). Hon beskriver deras förmåga att föra eleverna 
i förståelsen innan, så material och metod kan väljas. Vidare skriver Löwing att det inte går att 
använda konkret material i all matematik.  

Moyer, Bolyard & Spikell (2002) beskriver det nya konkreta materialet med virtuella konkreta 
material, vilket går att använda på bland annat internet och dessa kan delas in i två kategorier. 
Den första kategorin är bilder, dessa finns i bland annat i böcker, ritningar, skisser, eller en 
tavla. Dessa i sin form är konkreta, då eleven kan vända och vrida detta konkreta material. Det 
virtuella konkreta materialet har samma egenskaper som det konkreta om de är dynamiska, det 
vill säga att det går att vända och vrida på men med hjälp av datormusen. Det är en utveckling 
av en bild skapad på dator till en bild skapad i datorn i tre dimensioner. Moyer, Bolyard & 
Spikell (2002) menar vidare att användandet av detta virtuella konkreta material på datorn 
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tillsammans med undervisningen ska stärka elevernas kunskaper. Denna typ av virtuellt konkret 
material används genom en internetbaserad tjänst där man kan konstruera virtuellt konkreta 
material. Rydstedt och Trygg (2010) beskriver även de att det konkreta materialet idag kan vara 
i digitala dataprogram och digitala applikationer i surfplattor. 

Även Tossavainen och Hirsto (2018) har gjort en studie om elevers användande av virtuella 
konkreta material i matematikundervisningen. Deras studie visar att pojkar är mer intresserade 
av att använda olika digitala verktyg i matematikundervisningen. Flickorna däremot vill hellre 
använda sig av penna och papper i sin matematikundervisning. Studien visar dock att 
användningen av dessa virtuella konkreta material inte gjort matematiken lättare eller 
effektivare för någon av grupperna.  

Moyer, Bolyard & Spikell (2002) skriver att med tekniken idag är det vanligaste sättet att 
använda datormusen men framtiden kommer säkert innebära något annat. De menar vidare att 
användandet av virtuella konkreta material blir lättillgängligt, då den undervisande läraren kan 
skicka hem detta konkreta material på ett enklare och mer användarvänligt sätt för elever och 
föräldrar att hantera. Clements (1999) utvecklar det med att även koppla till det laborativa 
materialet från tidigare med användandet av interaktiva skrivtavlor och andra dataprogram. Det 
är i denna kategori den mesta av forskningen ligger i den digitaliserade världen. 

 

Vardagliga konkreta 
material 

Pedagogiska konkreta material 
 

Spel/ Applikationer 
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2.2 Det konkreta materialets historia 

Redan innan 1800-talet användes det konkret material av lärare i matematik enligt Szendrei 
(1996). Då för att hålla koll på antal och för att underlätta arbetet när det ska beräknas i olika 
sammanhang. Hon hävdar vidare att det inte alltid var helt accepterat att använda konkret 
material i matematikundervisningen och när uträkningen med metoder infördes övergavs 
användandet av konkret material. Det ansågs att eleverna inte längre behöver förstå uträkningen 
(Szendrei, 1996). Enligt Rystedt och Trygg (2010) var det Johan Amos Comenius (1592–1670) 
som var föregångare till användandet av konkret material. Han ansåg att det var viktigt att 
använda alla sinnen och inte bara ord för att skapa förståelse. Både han och Johann Heinrich 
Pestalozzi (1746–1827) ansåg att användandet av sinnena och att observera är det första steget 
i att lära. Efter denna tid, utvecklades det konkreta materialet. En av dessa var Maria 
Montessoris (1870–1952) skrev att barnen ska lära sig genom fria övningar inom områden där 
barnet finner intresse själv. Mycket ska vara upp till barnet själv när det handlar om vad för 
material som ska användas enligt Rystedt och Trygg (2010). De berättar vidare att George 
Cuisenaire (1891–1976) skapade ett material som innehöll tio olika långa stavar. Han använde 
dessa stavar för att studera elevers svårigheter med att skilja tals storlek. Detta arbetssätt spreds 
och användningsområdet för stavarna ökade. Enligt Trygg (2014) arbetade Anna Kruse i början 
av 1900-talet i Sverige med det konkreta materialet i sin undervisning. Kruse ansåg att de ger 
eleverna mer egna kunskaper i området matematik. Rystedt och Trygg (2010) skriver vidare att 
det i Sverige användes konkret material på 1960-talet och beskrevs då med olika innehåll i en 
”väska”. Idag används delar av den ”väskan” i undervisningen men även i utvecklade varianter. 
”Väskans” innehåll är delar av pedagogiska konkreta material. 

 

 



6 
 

2.3 Konkret material i undervisningen 

Det är viktigt att lärarens mål med det konkreta materialet under lektionen och hur läraren leder 
arbetet med materialet i undervisningen för att uppnå det uppsatta målet enligt Rydstedt och 
Trygg (2010) och Skolverket (2011).  I Skolverkets rapport 366 (Skolverket, 2011) nämns det 
även att det teoretiska och det praktiska med att använda konkret material ska växelverka med 
varandra. Det är även något Trygg (2014) beskriver då det konkreta och det abstrakta måste 
växelverka. 

Enligt Rydstedt och Trygg (2010) finns det två antaganden för hur laborativt material studeras. 
Det ingår och är basen i många studier för konkret material. Processen för lärande är från 
konkret till abstrakt.  När eleven har förståelse för symboler och dess användning behöver inte 
eleven längre laborativt material i den fortsatta processen. Innehållet varierar mellan olika 
områden där räknesätten även ingår.  

Trygg (2014) delar in denna process i fyra nivåer för hur övergången mellan abstrakt och 
konkret sker. Detta tydliggör för eleverna vad avsikten är mellan det konkreta och abstrakta. 
Hon delar även in övergången med att lägga till halvabstrakt och halvkonkret. Den konkreta 
nivån tydliggörs genom att arbeta med ett fysiskt material som eleverna använder själva. Det 
fysiska materialet kopplar fler sinnen när eleverna använder materialet. Detta för att de kan se 
materialet och känna materialet. Trygg berättar vidare att materialens funktion är att underlätta 
elevernas matematiska beräkning med att visa ett symboliskt material med det abstrakta i 
matematiken. Den andra nivån enligt Trygg (2014) benämns halvkonkret, vilket innebär att man 
lämnar den konkreta nivån och använder bilder som komplement istället för det fysiska 
materialet. Under den här nivån arbetar både lärare och elev med bilder, fotografier och 
teckningar. Detta för att eleven ska kunna se en symbolisk bild för att tydliggöra det abstrakta 
i matematiken. Den tredje nivån kallar Trygg (2014) för halvabstrakt vilket leder vidare till att 
eleven ersätter bilderna med symboler. Här ska eleven förstå att den symbolen och bilden man 
ersätter representerar något i matematiken. I den fjärde nivån når eleverna de steg där de 
använder matematiken och följer med i tanken genom de olika nivåerna. Trygg (2014) menar 
vidare att det inte finns en klar gräns mellan de olika nivåerna utan att material kan användas i 
olika nivåer för att öka och stötta eleven. Ahlberg (2000) skriver att elevernas förståelse för de 
konkreta i laborativ matematik till att få förståelsen till de abstrakta i matematiken är en lång 
process.  

Rydstedt och Trygg (2010) beskriver undervisning med ett laborativt arbetssätt, vilket då 
konkretiserar undervisningen för eleverna.  För att utveckla begreppen och förstå skillnaden 
tydliggörs detta med att ett laborativt arbetssätt startar eller börjar på den nivån eleven befinner 
sig på. Det innebär att oavsett vilken nivå en grupp elever ligger på kan alla arbeta med olika 
innehåll för att sedan utvecklas i takt med elevens utveckling i den symboliska nivån. Den 
omvända arbetsgången blir konkretiserande undervisning, vilket innebär att eleverna startar i 
den abstrakta nivån. De elever vilka inte uppnår kunskaperna för att arbeta på denna nivå får 
arbeta med ett laborativt material för att fortsätta utvecklas på sin nivå innan de kan arbeta med 
den symboliska nivån (Rydstedt och Trygg, 2010).  
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Trygg (2014) beskriver en arbetsgång för lärare när de ska arbeta laborativt i klassrummet, där 
undervisningen grundar sig i en gemensam genomgång. Genomgången ska ge eleverna intresse 
och förförståelse av vad som ska ske i undervisningen. Det är viktigt att läraren berättar vad de 
förväntas lära sig efter lektionen men även visa material och format. Hon berättar vidare om att 
det laborativa arbetet ofta är den lätta delen för läraren då det brukar finnas material med 
instruktioner att följa. I detta steg kan läraren utveckla från konkret till halvkonkret, 
halvabstrakt till abstrakt. Trygg berättar vidare om det sista steget i undervisningen är en 
gemensam uppföljning. I detta steg ska det diskuteras för att stärka elevernas kunskaper och se 
till att det inte finns några frågetecken kvar gällande aktiviteten. Det är i detta sista steg Trygg 
(2014) menar att elevernas utveckling tydliggörs och förändras i förhållande till vad de tidigare 
uppvisat.  

Moyer (2001) skriver att laborativt material kan användas som ett verktyg i undervisningen. 
Det saknas dock kunskap och förståelse för materialets användningsområden, vilket leder till 
att lärare behöver utvecklas inom detta område. I användandet av konkret matematik behöver 
lärarna reflektera över hur de ska använda konkret material och vilket syfte de egentligen har 
till materialet. Dock skriver Rydstedt och Trygg (2010) att de lärare som vill använda laborativt 
material i sin undervisning inte får förvänta sig att elevernas lärande i matematik ska höjas 
markant. Det kan dock användas som ett verktyg för eleverna för att förstå matematik. Detta 
påverkar då eleverna positivt för att de får arbeta med något annat.  

 

2.4 Fördelar och nackdelar med konkret material 

Rydstedt och Trygg (2010) hävdar att laborationer inte behöver automatiskt innebära att 
eleverna förstår mer av matematik men att det kan leda till det. De berättar vidare att för att 
skapa förståelse måste eleverna förstå syftet med laborationen och läraren behöver vara tydlig.  
Även att arbetet för eleverna måste organiseras för att skapa förutsättningar. I arbetet med 
laborationen är det viktigt att eleverna får vara med och skapa lösningar i uträkningar och det 
är i diskussion mellan eleverna som förståelse skapas. Läraren behöver under arbetets gång 
hantera elevernas felaktigheter, både de förutfattade och de eleverna skapar under tiden. 
Rydstedt och Trygg (2010) anser vidare att elevers förståelse för matematik handlar om 
elevernas inre system som bara delvis är utvecklat, vilket leder till hinder i sin utveckling inom 
matematik. En del av matematikundervisningen bör vara att göra så att eleverna utvecklar en 
effektivare inre process när de hanterar sin matematik. En snabbare inre förståelse för det 
matematiska. 

Enligt Trygg (2014) har vissa elever svårt att fokusera på matematiken och fastnar i ritandet 
eller lekandet med det konkreta materialet istället för matematiken. I detta fall blir det konkreta 
ett hinder för elevens förståelse och fokus ligger inte på materialets egenskaper och funktion. 
Det är även något som Skolverket (2011) tar upp som ett hinder då fokus hos eleven inte ligger 
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i självutvecklingen hos dem själva utan istället fokuserar på att använda materialet på ett sätt 
som inte läraren planerat.  

I Moyer (2001) studie visar att skillnader finns mellan när läraren använde laborativt material 
utöver den vanliga undervisningen i läroboken. Den delen av undervisningen när lärarna 
undervisar i läroboken var inte lika spännande eller rolig, vilket eleverna tyckte att det var att 
använda laborativt material i undervisningen. I Moyer (2001) studie användes inte laborativt 
material som en del av undervisningen utan användes i inledning, avslutning eller när det 
behövdes bryta av den ordinarie undervisningen och göra något roligt. När materialet används 
på detta sätt blev det då likt en belöning för eleverna. När elever möter laborativt material i 
dessa olika tillfällen som presenterat i Moyer (2001) studie, får eleverna inte möjlighet till stöd 
av materialet i sin utveckling. Utan materialet används som ett komplement i undervisningen 
och syftet med materialet är inte att stärka eller utveckla elevens kunskaper i matematik. Enligt 
Moyer (2001) ska materialets uppgift vara att användas likt ett redskap i lärandet och det är när 
eleverna arbetar och försöker fundera kring materialet och användandet av det materialet, som 
eleverna verkligen förstår och stärker sina matematiska kunskaper. 

Goh, Tengah, Shahrill och Leong (2017) skriver i sin studie att många lärare väljer att avstå 
från att använda konkret material då tiden är en avgörande faktor. Det blir då till en nackdel 
eftersom fördelarna med materialet tas bort då lärarna har tidsbrist. Marshall och Swan (2008) 
vidare skriver källan att detta hänger ihop med brist på material och att det tar för mycket tid 
att plocka fram och bort materialet men även att förvara materialet. De berättar vidare att lärarna 
inte har ekonomiska förutsättningar för att skapa eller köpa det konkreta materialet. De skriver 
även att även om lärarna har kunskap om de konkreta materialets fördelar i matematiken, ändå 
inte är villiga att utveckla sig själva inom området. 

I den australienska studie av Marshall och Swan (2008) visade på fördelar när lärare använder 
konkret material i sin matematikundervisning. De fördelar studien visade var att det visuella 
stödet eleverna erbjuds, därefter prioriteras att eleverna lär av det praktiska arbetet, där 
förståelsen av begreppen och samband ökar i och med användning av konkret material. Studien 
visade också att med hjälp av det konkreta materialet ökade elevernas möjligheter att förstå det 
abstrakta i matematiken, det genom motivation, engagemang och ett lustfyllt lärande genom 
användandet av det konkreta materialet. I studien framkom det fler fördelar där en punkt var att 
användningen av muntlig interaktion och samarbete ökar vilket leder till språkutveckling hos 
eleverna. Studien visade även en förbättring av finmotoriken hos eleverna.  

Rydstedt och Trygg (2010) berättar vidare att eleverna inte tycker att aktiviteten de gjort, räknas 
då det inte finns något kvar, ingenting går att visa upp.Till skillnad för räknande i 
matematikboken vilket blir tydligt då det syns i efterhand. Goh m.fl. (2017) skriver i sin studie 
att detta även hänger ihop med att lärare fortfarande föredrar den traditionella 
matematikundervisningen, där visar läraren matematiska strategier och eleverna ska upprepa 
och kopiera det läraren visat. 
  
Brown, McNeil och Glenberg (2009) skriver i sin studie att det inte finns några säkra tecken på 
att eleverna utvecklar sin matematiska förmåga när de använder konkret material. Författarna 
skriver att det konkreta materialet lika gärna skulle kunna stjälpa eleverna istället för att hjälpa 
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dem. De beskriver att lärarens måste välja ut och anpassa de matematiska strategierna, vilka är 
tänkta att ske i undervisningen med det konkreta materialet. Om inte detta sker skulle det 
konkreta materialet distrahera eleven. Därför är lärarens roll avgörande för att se effekterna hos 
elevernas inlärning. Lärarna måste kunna beskriva kopplingen för eleverna för att de ska se 
innebörden av det konkreta materialet och då förstå utvecklingen från det konkreta mot det 
abstrakta vid användning av konkret material. Även Suydam, M. & Higgins, J. (1977) studie 
skriver samma sak där de jämförde undervisning innehållande laborativt material med 
undervisning utan laborativt material. I deras studie fanns det inte någon speciell skillnad 
mellan att använda laborativt material eller inte för elevernas resultat. Forskarna själv hävdar 
att det är svårt att studera dessa saker då det är svårt att hantera olika saker runt läraren och 
dennes undervisning. De förtydligar dock att den största skillnaden handlar om lärarens 
undervisning snarare än det laborativa materialet. Lärarens sätt att undervisa påverkar eleverna 
förståelse för matematik mer än användandet av konkret material i undervisningen eller inte.  

 
2.5 Teoretisk utgångspunkt 

I det teoretiska perspektivet denna studie utgår från är det sociokulturella perspektivets syn på 
lärande. Studien perspektiv grundar sig i den sociokulturella synen på artefakter (materiella 
redskap eller fysiska verktyg) som ger stöd åt tanken för att uppnå förståelse. 

Vygotskij (2001) skriver att det centrala för människan är relationen mellan tanke och ord, där 
olika delar i en enhet ska utgöra en helhet. De små enheterna ska bilda mönster och samband 
för att skapa helheten. Dessa enheter ska cirkulera runt varandra och förenas. Vygotskij (2001) 
hävdar vidare att utveckling och inlärning inte behöver samarbeta med varandra utan borde 
räknas likt två processer där inlärning ska komma före utveckling. Det är då den närmaste 
utvecklingszonen stimuleras. Vygotskij (1978) beskriver zonen för den utvecklingsnivån 
eleven ligger på nu till den nivån den kan uppnå vid nästa steg. Han berättar vidare att ett barn 
måste uppnå en viss mognad för att undervisning ska kunna ske och den proximala 
utvecklingszonen visar var det går att förstå av utveckling hos eleven. Vygotskij (2001) skriver 
att det finns specifika relation mellan inlärning och utveckling inom varje ålder hos barn. Den 
är organiserad på ett visst sätt och har ett speciellt innehåll. 

Enligt Säljö (2015) använder människan artefakter när vi lär. Människan kan själv utveckla 
dessa artefakter. Vilket också Jakobsson (2012) beskriver då människor har skapat artefakter 
och kulturella produkter, vilket sedan med människans tänkande och handling, samarbetet 
mellan dessa beskrivs med mediering. Säljö (2015) berättar vidare att dessa artefakter medierar 
med människans handlingar vilket belyser att människans kunskap och förmågor inte utgår från 
vår kropp utom när vi använder fysiska artefakter, vilket ska leda till att människan lär. 
Människan lär med hjälp av artefakter, dessa kan vara fysiska, mentala men även språkliga och 
då kan begrepp vara en del av dessa artefakter.  En viktig del för människan är att kommunicera, 
beskriva och analysera. Artefakter hjälper oss att mediera och förstå världen på ett särskilt sätt. 
Samspelet mellan de fysiska och mentala artefakterna ska hjälpa människan att kategorisera 
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och då använda sig av dessa hävdar Säljö (2015). Jakobsson (2012) menar vidare att 
artefakterna och kulturella produkter påverkar människans lärande.  

Säljö (2015) påpekar vidare att det inte är viktigt att skilja på den mentala och fysiska artefakter 
för att meningen är att se likheten mellan dessa ska användas i tänkandet och även i den fysiska 
aktiviteten. Vygotskij menar att barn blir till tänkande individer, vilka påverkas och fungerar 
olika beroende av de artefakter de får tillgång till (Säljö, 2015), vilket också Jakobsson (2012) 
beskriver då skillnaden mellan människans kunskap och förmåga har med tillgång till dessa 
artefakter.   

Appropriering kan även ske med hjälp av fysiska redskap enligt Säljö (2015). En viktig del är 
att lära sig använda dessa artefakter. En annan del är att omvandla insikter och kunskaper till 
artefakter. De olika artefakter Säljö (2015) skriver ska människan approprierar, när de görs på 
angivet sätt blir det till en process där människan i slutändan kan använda sig av dessa 
artefakter. Människan ska också se när det är relevant att använda redskapet. Jakobsson (2012) 
hävdar vidare att via appropriering ska individen göra kunskapen till sin egen istället för att 
överföra fakta. Lindqvist (1999) förtydligar appropriering med att barn ska lära sig cirklar. De 
behöver principen för cirklar, inte bara skilja på olika cirklar. I detta tillfälle har då barnet lärt 
sig och tagit till sig cirkel begreppet och då approprierar det. Säljö (2014) beskriver att en central 
punkt i den sociokulturella teorin är begreppet mediering. ”Med mediering avses att människor 
använder redskap eller verktyg när vi förstår vår omvärld och agerar i den.” (Säljö, 2014, s.298). 
Människans kunskapsbildning skapas med hjälp av att vända och vrida omvärlden och se den 
ur olika perspektiv med hjälp av artefakter enligt Säljö (2015). 

Dessa artefakter kan kopplas till det konkreta materialet eller det laborativa arbetet i 
klassrummet där det konkreta och laborativa matematiska materialet kan ses som artefakter. 
Säljö (2010) skriver att de fysiska artefakter som ett stöd för lärande och ett exempel som 
presenteras är hur yngre elever lär sig addition och subtraktion genom att räkna pengar. Skulle 
pengarna tas bort blir additionen och subtraktionen svårare för eleverna att förstå. Därför kan 
dessa artefakter göra att matematiken bli mer konkret och lättare att förstå. Säljö (2000) 
beskriver en person som har en kulram eller miniräknare lätt kan multiplicera sjusiffriga tal. 
Detta är något som kan upplevas svårt utan dessa artefakter men som med dem blir enkelt och 
vardagligt. 
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3. Metod 

Med hänsyn till studiens syfte och forskningsfrågor valdes till denna studie en kvalitativ 
undersökningsmetod i form av enkäter med öppna frågor. Detta eftersom tanken var att ta reda 
på hur lärarna använder sig av konkret material i sin undervisning i matematik och vad konkret 
material innebär för dem. Samt avsluta med vilka fördelar och nackdelar lärare finner med 
användandet av konkret material i sin undervisning i skolan. För att studera detta fanns det, val 
att ha intervjuer med undersökningsgruppen. Efter diskussioner med några av deltagarna i 
urvalsgruppen bedömdes det att enkät skulle passa gruppen bäst. Då bedömdes en kvalitativ 
forskningsmetod med enkäter där öppna frågor var lämpligast. Denna insamlingsmetod är mest 
lämplig för att få ut det mesta av undersökningen hävdar Bryman (2011). Enligt Dimenäs 
(2007) är denna metod lämplig om man vill veta attityder och företeelser i en undersökning. 
Vanligtvis används enkäter i kvantitativa undersökningar men i denna undersökning har 
uppbyggnaden med öppna frågor, gett ett kvalitativt innehåll att analysera.  
 

 

3.1 Datainsamling 

I denna del presenteras och argumenteras de metodval som använts i insamlingen av den data 
som använts för att genomföra studien.  

 
3.1.1 Enkät  

För att ta reda på lärares användning av konkreta material i sin matematikundervisning, delades 
enkäter ut till undervisande lärare i årskurs 4–6. En enkät brukar delas upp i olika delar, där den 
första delen innehåller bakgrundsfrågor. I denna enkät fanns det fem bakgrundsfrågor som hade 
kopplingar till läraren själv. Dessa frågor var skapade som öppna frågor men informationen 
frågorna gav, skulle se om läraren skulle kunna vara en del av urvalsgruppen. Begränsningen i 
urvalsgruppen var matematikundervisande lärare som undervisar i årskurs 4–6.  Den andra 
delen av enkäten innehåller de sex undersökningsfrågor som personen ska bistå studien med. 
Dessa frågor delades upp för att det skulle vara lättare för läraren i studien att svara så korrekt 
som möjligt för att i slutändan ge svar på forskningsfrågorna. Det var frivilligt för lärarna att 
delta i studien. Enligt Johansson och Svedner (2010) har respondenterna rätt till att få den 
informationen innan enkäten samt att de kan vara helt anonyma i studien. Därför innehöll 
enkäterna en inledande text med information till respondenterna. I den delen togs även syftet 
med studien upp, vilket också Johansson och Svedner (2010) menar är viktigt innan enkäten. I 
inledningstexten fick lärarna den information de har rätt till att få innan de genomför en studie. 
I detta fall lämnades även mailadress och telefonnummer för att lärarna skulle kunna höra av 
sig, ifall det uppstod frågor kring deras genomförande av enkäten.   

Enkäten skapades digitalt för att öka tillgängligheten för pedagoger att svara. Enligt Dimenäs 
(2007) ska en enkät först testas av några andra personer för att se att frågorna är tillförlitliga 
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samt att frågorna inte är otydliga. Även att frågorna i slutändan ger svar på studiens syfte och 
frågeställningar. I denna studie genomfördes två pilotstudier för att få en så bra och tydlig bild 
av tolkningen kring frågorna som möjligt. I första pilotstudien ingick tre lärarstudenter från min 
klass som genomförde enkäten för att sedan kunna diskutera och formulera om frågorna. I den 
andra pilotstudien ingick utbildade lärare som undervisar i matematik men då i fel årskurs för 
att kunna ingå i urvalsgruppen. Två av lärarna arbetar i de lägre årskurserna och två i de övre. 
Efter den sista pilotstudien fastslogs frågorna då den enligt mig var tillförlitlig.  

Bryman (2011) hävdar att enkäter är billigare att hantera om man vill nå ut till många och över 
ett större område. Vid dessa urval blir intervjuer dyrare. Han hävdar vidare att det även är 
snabbare att hantera enkäter än intervjuer. Enkäter ger inte utrymme för tonfall och internation 
då respondenten själv tolkar frågorna. Bryman (2011) skriver vidare om nackdelarna med att 
använda enkäter är att respondenterna inte kan få stöd vid besvarandet av frågor. Det finns inte 
heller möjligheten att ställa uppföljningsfrågor för att klargöra eller reda ut oklarheter. Den 
största nackdelen är risken att inte få med den informationen som behövs för att svara på 
enkätens syfte och frågeställning.  I denna studie var det personer ur urvalsgruppen som hade 
som önskemål att enkäter då de var tveksamma till intervjuer. Efter diskussion med dessa innan 
uppstart valdes då att ha enkäter. Då detta med tanke på lärarnas arbetsbelastning och på 
tidsperspektivet för studien. Efter detta önskemål frånsågs de nackdelar som finns med enkäter 
och försökte klargöra så mycket som möjligt för lärarna.  

 

3.1.2 Öppna frågor 

Eftersom undersökningens enkätfrågor skapats med öppna frågor gavs lärarna i undersökningen 
möjlighet att beskriva sin matematikundervisning. De öppna frågorna i enkäten ger de 
undervisande lärarna möjligheten att resonera kring frågorna och även använda sig av 
uppföljningsfrågor för att öka tillgängligheten och då efterlikna en dialog enligt Esaiasson, 
Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (2012). Dock menar 
Johansson och Svedner (2010) att öppna frågor kan göra att resultatet blir svårtolkat eller att 
det inte ger en rättvis bild av verkligheten. I studien fanns det bara en flervalsfråga (fråga 5, 
Bilaga 2). Den flervalsfrågan var färdig för lärarna att trycka i svaret. Frågan handlade om när 
de använder konkret material i sin undervisning. Där ansåg jag att det var lättare för lärarna att 
lämna svar på detta viset då det fanns begräsningar i svaret.  De andra frågorna i studien var 
öppna för lärarna att svara vad de ville. Dock hade det lämnats en kort och lång svarsrad för hur 
långt svaret förväntades av lärarna. I och med de öppna frågorna svarade lärarna med egna ord 
vilket i denna studie ger citat som kan kopplas till den kvalitativa undersökningen.  

Bryman (2011) skriver att de öppna frågorna ger utrymme för respondenterna att lämna 
ovanliga svar eller svar som inte var förväntade. De öppna frågorna ger heller inte någon hint 
om riktningen på svaren för respondenterna. De nackdelar Bryman (2011) beskriver är att det 
är tidskrävande att hantera svaren och att de öppna frågorna kräver mer av respondenterna, 
vilket kan leda till att information utelämnas. Han diskuterar vidare att de för- och nackdelar 
med användandet av slutna frågor är desamma som med användandet med de öppna frågorna. 
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Eftersom de slutna frågorna i denna undersökning hade inneburit att respondenterna inte skulle 
kunna svara med egna ord var detta inget alternativ. Detta då lärarna inte heller hade kunnat 
beskriva sina egna reflektioner kring konkret material samt deras aktiviteter i klassrummet vid 
användandet av konkret material. 

 

3.2 Urval  

Studien avser att studera lärare i grundskolan och deras användning av konkret material. Studien 
har genomförts i en urvalsgrupp, vilket innebär att det är en specifik grupp, för vilka som ska 
delta. Ju större grupp med deltagare, desto svårare blir det att hantera materialet enligt Eliasson 
(2013). Därför valdes det att begränsas till undersökning av lärare, till undervisande lärare i 
matematik. Lärarna skulle även undervisa i årskurs fyra- sex. Detta innebar att i studien skulle 
det bara ingå undervisande matematiklärare i årskurserna 4–6.  Detta sätt att göra urval kallas 
klusterurval enligt Eliasson (2013). Bryman (2011) kallar det för ett bekvämlighetsurval 
eftersom dessa personer är lättåtkomliga för den personen som genomför studien. 
 

Enkätundersökningen har genomförts av undervisande lärare i matematik i årskurserna fyra- 
sex. Totalt har tio undervisande lärare genomfört undersökningen. Lärarna har döpts efter 
nummer för att de ska förbi oidentifierade och anonyma.   
 
Presentation av deltagarna 
 
 Arbetade år i skolan Utbildning Riktad årskurs 
Lärare 1 22 år Grundskollärare i matematik 

och naturorienterande ämnen.  
Årskurs 1–7. 

Lärare 2 16 år Grundskollärare i matematik 
och naturorienterande ämnen.  

Årskurs 1–7. 

Lärare 3 22 år Grundskollärare i matematik 
och naturorienterande ämnen.  

Årskurs 4–9. 

Lärare 4 24 år  Grundskollärare i matematik 
och naturorienterande ämnen 

Årskurs 1–7. 

Lärare 5 15 år  Grundskollärare i matematik 
och naturorienterande ämnen 

Årskurs 1–7. 

Lärare 6  21 år Grundskollärare i matematik 
och naturorienterande ämnen 

Årskurs 1–7. 

Lärare 7 2 år Grundskollärare i matematik, 
naturorienterande ämnen/ 
teknik, svenska och engelska.  

Årskurs 4–6. 

Lärare 8 14 år Grundskollärare i matematik 
och naturorienterande ämnen 

Årskurs 1–7. 

Lärare 9 18 år Grundskollärare i matematik 
och naturorienterande ämnen 

Årskurs 4–9. 
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Lärare 10 5 år 
 

Grundskollärare i matematik, 
naturorienterande ämnen/ 
teknik, svenska och engelska. 

Årskurs 4–6. 

 
 

3.3 Genomförande  

Enkäten gick ut till pilotgrupp ett i början av mars. Den första pilotgruppen bestod av 
studiekompisar från universitetet. Dessa svarade på en enkät med fjorton frågor. Svaren 
analyserades och diskuterades med informanterna.  I diskussionen framkom det att många av 
frågorna gav svar som svarade på samma sak som andra frågor och var då en upprepning av 
tidigare frågor fast formulerad annorlunda. Efter detta minskades antalet frågor ner till elva 
frågor. Vid detta tillfälle skickades enkäten ut till undervisande lärare i matematik men som inte 
undervisar i den åldersgruppen elever som bestämts som urvalsgrupp. Efter detta tillfälle 
formulerades en fråga om nämnde att lärarna skulle ge exempel på när de använder konkret 
material i sin undervisning. När frågan var formulerad på detta sätt gav urvalsgruppen ytliga 
svar och nämnde bara ett exempel och dessutom bara i två ord. Frågan formulerades om med 
att de ska beskriva en aktivitet när de använder konkret material i sin undervisning. Efter denna 
ändring var enkäten redo att användas för studiens syfte och enkäten skickades till lärarna i 
mitten av mars (Bilaga 1–2).  
Enkäterna delades ut i första hand till lärare som förväntas undervisa i matematik i årskurserna 
4–6, detta för att spara tid och att bara de lärare som ingick i urvalsgruppen i studien skulle 
lägga ner sin tid på enkäten. Eftersom enkäterna skapas digitalt så samlas de in automatiskt, 
vilket ägaren av enkäten får meddelande om när svar inkommit. Det blir dock svårare att 
kontrollera vilka lärare svaren i enkäten tillhör för att då utesluta dessa som inte tillhörde 
urvalsgruppen. Sedan för att se vilka lärare som inte svarat i enkäten, då för att i så fall skicka 
en påminnelse.  
Besök genomfördes på olika grundskolorna i en kommun i Norrbotten för att prata med 
undervisande lärare i matematik för att ge dessa en länk till enkäten. Under två dagar besöktes 
sex olika skolor i en kommun i Norrbotten. Vid detta tillfälle fanns det också möjlighet att 
berätta lite snabbt om undersökning och försöka få lärarna intresserade och nyfikna för att vilja 
delta i undersökningen. Under första dagen efter besök på två skolor hade det inkommit tre 
svar. Efter första veckan och samtliga besök hade det inkommit nio svar. Det var vid detta 
tillfälle det hade behövts skickas ut en påminnelse om att svara på enkäten, men den möjligheten 
fanns inte. En vecka senare hade det sista svaret kommit in och svaren kunde börja analyseras.  
 

3.4 Etiska aspekter  

Vetenskapsrådet (2017) skriver att en viktig del för människor som ska ingå i forskning är att 
de ska skyddas från skador och kränkningar. Etikprövningslagen (2003:460) 16 - 17 § 
framhåller att forskningspersonen måste gett sitt samtycke till forskningen, vilket berör 
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personen för att forskningen ska få utföras. Personen ska även få information om forskningen, 
samt syfte för forskningen och alla annan information, vilket kan krävas för personens 
medverkan.  
 
Vetenskapsrådet (2017) beskriver fyra viktiga begrepp för användning av material i 
undersökningen. Första begreppet är sekretess i studien, andra begreppet är tystnadsplikt, det 
tredje begreppet är anonymitet, för att avslutas med det fjärde begreppet, vilket är 
konfidentialitet. 

 
Björkdahl (2007) beskriver också forskningens fyra begrepp där Informationskravet handlar 
om att forskaren ska informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om uppgiften i 
studien samt deltagarnas villkor. I denna studie fick deltagarna den informationen innan 
enkäten, samt ta del av syftet av studien. De fick också veta sina rättigheter och villkor. Denna 
information uppfyller då även etikprövningslagen. Det andra begreppet är Samtyckeskravet som 
handlar om att deltagarna själva får bestämma om de vill medverka i undersökningen. I 
information innan enkäten, fick de veta att det var frivilligt att delta i studien och att de fick och 
kunde avbryta studien när som helst. Det tredje begreppet är Konfidalitetskravet vilket innebär 
att alla uppgifter, vilka samlas in i enkäten där innehållet rör deltagarnas personuppgifter, 
förvaras på ett sätt där inga obehöriga kan ta del av dem.  

 
I denna studie har alla berörda personer presenterats anonyma. Ingen av deltagarnas kön har 
heller uppgetts. När studien avslutats raderas all information. Information om informanterna 
uppfylls genom att personuppgifter skyddas på ett sådant sätt att endast författaren har tillgång 
till det insamlade materialet. Det sista begreppet är Nyttjandekravet vilket innebär att samtlig 
information, vilket har samlats in om enskilda personer får bara användas för den aktuella 
forskningens ändamål (Björkdahl, 2007). I denna studie har alla berörda personer skyddats på 
ett sådant sätt att endast författaren använder materialet i denna studie. 

 

3.5 Analys 

En kvalitativ studie behandlar karaktärer och egenskaper hos någonting enligt Malmqvist 
(2007). För att analysera olika resultat i en studie kan man enligt Bryman (2011) använda sig 
av många olika analysmetoder. I denna studie används enkäter för att samla information och 
för att analysera resultatet kommer en innehållsanalys att användas. Enligt 
Nationalencyklopedin är innehållsanalys en metod som används i samhällsvetenskaplig 
forskning för att ge en systematisk beskrivning av innehållet i texter av olika slag 
(Nationalencyklopedin, 2018).  
Enligt Bryman (2011) bör analysen ses som ett angreppssätt vid analys av dokument. Analysen 
bör ske på ett systematiskt sätt eftersom detta stärker reliabiliteten i uppsatsen. 
Tolkningen av lärarnas svar, skapas och kopplas till studiens teori. Den teoretiska bakgrunden 
för studien där det sociokulturella perspektivet. Den används och tolkas för hur synen på att 
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fysiska verktyg används för lärande. Lärarnas svar i studiens tolkas och analyseras efter detta.  
Innehållsanalysens struktur är att skapa system av ord och uttryck som används i studien. Dessa 
kategoriseras och analyseras efter svaren (Nationalencyklopedin, 2018). 
 
I studien kommer grupper skapas för att ge meningsfull information för att svara på studiens 
forskningsfrågor. Dessa grupper väljs ut och skapas efter insamlat material för att hitta mönster 
i data för lärarnas svar. Malmqvist (2007) skriver vidare att materialet kan grupperas efter 
enstaka påståenden eller ord i det insamlade materialet. De olika grupperna bildar olika 
kategorier för data. Kategorierna kan vara både övergripande och underkategorier. Detta sätt är 
det enklaste sättet att strukturera upp materialet på enligt Malmqvist (2007).  
 
I undersökningen har svaren analyserats och det meningsbärande i materialet har delats in i 
olika grupperingar. I första omgången analyserades de olika frågornas svar efter vilken av de 
olika forskningsfrågorna de svarar på. Hur använder sig lärare av konkreta och laborativa 
material i sin undervisning, vad innebär/ är konkret material och vad ser lärarna för fördelar och 
nackdelar med att använda konkret material i sin matematikundervisning. För att underlätta och 
för att säkerhetsställa att undersökningsfrågorna skulle besvaras delades frågor upp för att det 
skulle bli lättare för lärarna själva att svara på frågorna och i vilken riktning svaren skulle ledas 
till. 
 
I den andra bearbetningen skapades underkategorier till grupperingarna där fokus var att 
urskilja de olika svaren från varandra och att kategorisera in de i olika grupperingarna för vad 
lärarna svarade i de olika delarna. I denna bearbetning letades det efter likheter och skillnader 
på svaren men även att leta efter gemensamma nämnare i svaren. Där svaren har likheter med 
varandra, kategoriseras in i samma grupperingar som då bildar underkategorier till 
huvudfrågan.  
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4. Resultat av enkäterna 

I resultatdelen presenteras resultaten som framkom av enkäterna. Detta kommer redovisas av 
det sammanställda data enkäterna gav. Studiens resultat presenteras här utifrån de kategorier 
enkätfrågorna utgick ifrån i förhållande till frågeställningen. Enkäten utgick i sin tur från det 
syfte och de frågeställningar denna studie har vilka är: 
 

4.1 Vad innebär konkret material för matematiklärare? 

Lärarnas svar gällande definition av konkret material och vad konkret materiel innebär för dem 
kunde kopplas till olika underkategorier som gällde antingen materialets egenskaper eller 
materialets syfte. Sju lärare räknar upp material de använder i sin matematikundervisning och 
tre lärare diskuterar att det är material de använder för att stärka elevernas kunskaper. 

Samtliga lärare definierade konkret material som ett material där eleverna i 
matematikundervisningen kan se, röra och känna vid. Lärarna i studien lyfter fram olika 
material de använder i sin undervisning eller områden där de använder konkret material.  
 

Plockmaterial ex bråkbrickor, klossar, klockor, linjaler, måttband, askar med okänt 
antal bönor i vid ekvationslösning. (Lärare 1) 

 

Bråk- Magnetisk "tårta" delad i olika delar, Tid- klocka med rörliga visare och digital 
tid. (Lärare 6) 

 

Lärare 5, 8, 9 definierar även konkret material utifrån syftet då de beskriver att det 
konkreta materialet kan stärka eleverna förståelse i de olika matematiska områdena 
som upplevs abstrakta.  

Ett material som ger eleverna möjlighet att se kopplingen mellan den synliga 
matematiken och den delen i matematiken som innebär oförståelse. (Lärare 9) 

 

Resultatet av dessa lärare visar på en stor spridning av vad det konkreta materialet innebär för 
de olika lärarna. De lärare som svarat att material har i stort samma uppfattning om vad det 
konkreta materialet innebär för dessa.  
  
Alla lärare har svarat i någon form om fysiska material som eleven kan röra, känna och se. De 
beskriver alla de material de använder i sin matematikundervisning. I detta fall har de inte 
utvecklat vad själv materialet är.  De tre lärare som diskuterar att konkret material kan stärka 
elevernas kunskaper har beskrivit vad de innebär för eleverna att använda konkret material och 
vilket syfte läraren själv har med att använda materialet. 
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4.2 Hur och när använder sig lärare av konkret material i sin 
matematikundervisning? 

Lärarnas svar var gällande hur och när de använder konkret material i sin 
matematikundervisning kan delas upp i två underkategorier. Där den första kategorin är när 
lärarna använder sig av konkret material i sin matematikundervisning och den andra kategorin 
är hur de använder sig av konkret material i sin matematikundervisning.  

 

4.2.1 När använder sig lärare av konkret material i sin 
matematikundervisning? 

Samtliga lärare i studien använder konkret material i sin matematikundervisning. 
Användningen av konkret material ser lika ut i vissa avseenden men skiljer sig samtidigt i andra 
avseenden. Förvalsalternativen i frågan kategoriserade in lärarnas svar enligt följande 
alternativ: 
 

 Använder materialet vid genomgången. 

 Använder materialet både vid genomgång och senare i undervisningen 

 Använder materialet i undervisningen, när eleverna behöver det. 
 
 
Första kategorin där lärarna svarat att de bara använder det konkret materialet i genomgången 
svarar att de använder konkreta materialet i genomgången för att sedan inte utveckla svaret. 
Fyra lärare svarar att de använder materialet vid genomgången. 
 

Jag använder konkret material vid genomgångar. (Lärare 5) 

 

Andra kategorin där lärare svarat att de använder det konkret materialet i undervisningen om 
och när eleverna behöver det. Tre lärare svarar att de använder materialet i undervisningen, när 
eleverna behöver det. 

 

Använder både materialet i genomgången och sen kan eleven fortsätta använda 
materialet. (Lärare 8) 

 
Tredje kategorin där lärare svarat att de använder materialet både vid genomgång och senare i 
undervisningen. Det konkreta materialet kan användas när eleverna ska börja på nya 
arbetsområden inom matematik. Tre lärare svarar att de använder materialet både vid 
genomgång och senare i undervisningen.  
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Vid genomgången använder jag materialet för att stärka gruppens förståelse, 
fast de är mest för de elever som har svårt att förstå matematiken. De elever 
som vill får fortsätta använda materialet efter genomgången. (Lärare 9) 

 
Resultatet visar att lärarna har olika syn på när de använder konkret material. I studiens tolkning 
av tidigare forskning kan konkret material kategoriseras enligt den vilket innebär att detta svar 
att lärarna använder konkret materiel i sin genomgång för att sedan låta materialet övergå till 
laborativt material när eleven använder det i sin egen matematik.  Dessa lärare använder då bara 
laborativt materiell enligt studiens definition. 
 
Då svaret kan tolkas med att lärarna det använder konkret material när elever behöver 
materialet, använder då material för de elever som behöver stärka sin kunskap inom de olika 
områdena för att förstå matematiken. Detta innebär att materialet är tillgängligt speciellt för de 
elever som behöver stärka upp sin kunskap inom olika matematiska områden.  
 
 

4.2.2 Hur använder lärare sig av konkret material i sin undervisning?  

Alla lärarna i studien svarade att syftet med att använda konkret material i sin 
matematikundervisning var att göra matematiken tydligare för eleven eller att ge eleven 
fördjupade kunskaper i sin matematik. Åtta lärare svarade att de ville tydliggöra matematiken 
och två lärare svarade att de ville ge eleven djupare kunskaper. Alla lärarna utom två lärare ger 
svar på vilka eller vilket material de använder i sin undervisning vid olika tillfällen. I svaren av 
de olika lärarna möts man av olika begrepp av konkreta material. Dessa innebär och används, 
vilket medför ett visst sätt att undervisa med materialet och kan därför ges som en förklaring 
till en aktivitet. Exempelvis innebär att i bråk använder läraren en bråktårta, bråkplank eller 
bråkblock som dessa lärare har skrivit som konkret material.  
 

Bråkplank, beräkning av area och omkrets, vikt och volym, tangrampussel, 
geobräde, sannolikhet med kulpåse, taluppfattning- lägg kulor i burkar med olika 
värden, multiplikation/ division, ekvationer med tändsticksaskar och ärtor. (Lärare 
6) 

Vid räknande med t.ex. bråk, använder jag bråkblock. (Lärare 7) 

 

Andra begrepp som nämndes var klockträning, vilket används med exempelklockor med både 
visare för timme och minut, samt digital klocka. Vid användandet av konkret material i området 
vikt, används vikter. 

Ex, att mäta omkrets, area, vinklar, längd, volym, vikt. Läggmaterial vid olika 
räknesätt eller vid arbete med talsorter. (Lärare 4) 
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De två lärare som svarat övergripande på frågan, där de förklarar att de aktiviteten när och hur 
de använder materialet istället för att beskriva själv aktiviteten kopplat till ett visst konkret 
material.  

Vid genomgång arbetar vi med materialet kopplat till det område vi arbetar med för 
stunden för att stärka elevernas förståelse. Eleven får sen materialet själv vid 
räknande. Vid räknehändelser kan vi rita uppgiften. (Lärare 5) 

 
Resultatet visar att alla lärare i studien använder sig av konkret material i sin undervisning. 
Lärarna utvecklas också sina svar för på vilken nivå av konkret till abstrakt de ger eleverna.  
 

4.4 Vilka fördelar och nackdelar ser lärarna med att använda 
konkret material? 

Lärarnas svar var gällande vilka fördelar och nackdelar de ser med att använda konkret material 
i matematikundervisning kan delas upp i två underkategorier. Den första kategorin vilka 
fördelar lärarna ser med att använda sig av konkret material i sin matematikundervisning och 
den andra kategorin är vilka nackdelar de ser med att använda konkret material i sin 
matematikundervisning.  

 

4.4.1 Vilka fördelar ser lärarna med att använda konkret material? 

Alla lärare framförde att det fanns flera fördelar med att använda konkret material i 
matematikundervisningen. En av de största fördelarna var att eleverna kunde lära sig, få 
fördjupade kunskaper och att matematiken blir tydligare skrev fyra lärare.  Matematiken blir 
lättare för eleverna om de får använda konkret material under tiden.  

Konkretisera och förtydliga den teorin för att eleverna ska kunna se, känna och 
uppleva matematiken. (Lärare 6) 

Lärarna framförde även att använda konkret material ger eleven fler infallsvinklar och 
synliggöra likheter och skillnader i matematiken samt att vissa elever behöver se och röra för 
att förstå. Du tappar inte eleverna lika lätt i utvecklingen med att använda konkret material 
eftersom det blir tydligare för de flesta eleverna och då fortsätta sin utveckling. 

De olika delarna i matematiken blir synliga och mer konkreta för eleven. Det 
synliggör likheter och olikheter att arbeta med materialet. (Lärare 3) 

 
Två lärare framförde att roligt är en fördel med att använda konkret material i undervisningen. 
Många elever uppskattar att få göra något annat än att räkna i boken. Eleverna blir mer aktiva 
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vid användandet av konkret material, vilket leder till att de är fokuserade och målinriktade för 
vad som skall göras med materialet.  
 

För att konkretisera, eleverna får använda flera olika sätt vid inlärning, ett försök att 
förenkla, tydliggöra matematiken. Eleverna tycker oftast det är roligt. (Lärare 4) 

 
Resultatet visar att lärarna har en positiv bild till att använda konkret material i sin undervisning. 
De ser även de positiva egenskaper materialet ger till eleverna. Vid hopslagning av de två första 
underkategorierna bildar dessa åtta lärare en gemensam bild av materialets påverkan på 
eleverna. Det innebär att det är två lärare som i denna fråga inte svarat samma. Dessa lärare 4 
och 5 har i sina utvecklade svar att det har med undervisningen att göra att det är roligt för 
eleverna att använda konkret material.  Dessa har inte utvecklat med vad det roliga innebär med 
att använda materialet. Är det att eleverna tycker det är roligt att slippa behöva räkna i 
matematikboken eller att de variationen i undervisningen som blir rolig. Eller är det materialet 
i sig själv som är roligt.   

 

4.4.2 Vilka nackdelar ser lärarna med att använda konkret material? 

Nästan alla lärare framförde att det fanns flera nackdelar med att använda konkret material i 
matematikundervisningen. Lärarna tycker dock att fördelarna med att använda konkret material 
är ett sådant hjälpmedel och för att tydliggöra eller ge eleverna fördjupade kunskaper att 
nackdelarna inte hindrar användandet av konkret material. Två av lärarna uttryckte att det inte 
finns några nackdelar överhuvudtaget.  

         Inga, då eleverna är vana att använda arbetssättet. (Lärare 9) 

Några av de andra lärarna skrev att en nackdel är att det krävs mycket material för att eleverna 
ska kunna använda konkret material samt att det är tidskrävande att hantera materialet för 
läraren. Materialet ska plockas fram och plockas bort efter lektionen. 

Tillgång, tidsaspekten att fixa. (Lärare 3) 

Den största nackdelen med att använda konkret material enligt lärarna är att eleverna kan börja 
leka med materialet, eller att materialet på något sätt hindrar eleven i sitt lärande. Detta för att 
materialet inte används till det som är tanken. Utläsning av lärare fyras svar med att det blir 
rörigt och högre ljudnivå för att eleverna börjar leka med materialet vid friare uppgifter 
analyseras med att i den ordinarie undervisningen i matematikboken är det lugnare och mer 
arbetsro i klassrummet. Det blir tydligare för varje elev vad denne ska göra. Räkna en uppgift 
för att sedan fortsätta med nästa. Det är en struktur eleverna är van vid. Med friare uppgifter i 
klassrummet har inte eleverna den strukturen och kan lätt tappa fokus och göra det den ska, då 
det händer något nytt i undervisningen som inte är strukturerat på eleverna är vana vid.  
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Det kan bli rörigt och en högre ljudnivå, alla klarar inte av "friare" uppgifter och kan 
börja göra andra saker och leka med material istället för att fokusera på uppgiften. 
(Lärare 4) 

En lärare skriver också om att eleverna använder det konkreta materialet till saker som det inte 
är tanken att den ska användas till. Läraren skriver vidare att det finns en risk att eleven blir 
osjälvständig när den inte längre har materialet.  

Eleven blir osjälvständig när materialet tas bort och att materialet får 
uppmärksamheten istället för själva aktiviteten. ( Lärare 5) 

Resultatet visar att lärarna i studien använder sig av konkret material i sin undervisning oavsett 
om det finns nackdelar enligt dem själva. Dessa nackdelar påverkar inte deras syfte att öka 
förståelsen hos eleverna genom det konkreta materialet.  
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5. Diskussion 

I denna del presenteras inledningsvis diskussionen kring valet av metod. Efter inledningen 
presenteras diskussionen av resultatet där en analys tolkas och hänvisar tillbaka till 
undersökningens frågor och dess kopplingar till tidigare forskning och teorin. Denna del har 
underrubriker för att tydliggöra diskussionen. Avslutningsvis redogörs funderingar kring 
framtida forskning. 

  

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie är att belysa varför och hur lärare använder sig av konkret material för 
att nå måluppfyllelse i matematikundervisningen samt vilka för och nackdelar lärarna ser med 
att använda materialet.  Lärarna i undersökningen undervisar i årskurserna 4–6.  

 

5.1.1 Definitionen av konkret material för lärarna i studien 

Resultatet för lärarna i studien innebar att konkreta materialet var exempelvis, olika 
plockmaterial, bråkbrickor, klossar klockor, linjaler, måttband, askar med okänt antal bönor i. 
vikt, volym-mått, klossar, 10 kompis material, tärningar, kapsyler och bråk-tårta. Dessa 
material som lärarna skriver i sina svar är fysiska och de innebär för eleven kan röra, känna och 
se materialet när de använder detta i sin matematik. Vid bråkbrickor kan eleverna lägga olika 
bråk och då jämföra olika bitar för att exempelvis se storleksskillnaden på bråket. Vid 
beräknande av vikt får eleverna känna de olika vikterna. Vid mönsterräkning kan eleverna 
använda kapsyler för att fortsätta bygga ett mönster för att då vid beräkning räkna antalet 
kapsyler. Inga av lärarna beskriver i sina svar att de använder surfplattor eller datorer på något 
sätt i sin undervisning av matematik.  
 
Enligt Löwing (2006) innebär konkret material i matematik ett fysiskt material. Rydstedt och 
Trygg (2010) beskriver vidare att det fysiska materialet kan vara i trä eller plast men även i 
andra former och material. Materialet kan ofta plockas isär, vrida och ordna med. Moyer, 
Bolyard & Spikell (2002) beskriver det nya konkreta materialet med virtuella konkreta material, 
då dessa i sin form är konkreta, då eleven kan vända och vrida detta konkreta material. Det 
virtuella konkreta materialet har samma egenskaper av det konkreta om de är dynamiska, det 
vill säga att det går att vända och vrida på men med hjälp av datormusen. Även Rydstedt och 
Trygg (2010) beskriver det nya konkreta materialet kan vara digitala dataprogram och 
surfplattor. Det gör även Tossavainen och Hirsto (2018) som i sin studie beskriver elevernas 
användande av konkreta material med virtuella konkreta verktyg. 
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5.1.2 När använder sig lärarna av konkret material i sin undervisning?  

Samtliga lärare i studien använder konkret material i sin matematikundervisning. I studien 
svarade tre lärare att de inte använder det konkreta materialet i genomgången eller på något sätt 
inkluderat alla elever. Då skulle detta kunna hårddras till att dessa lärare inte skulle vara med i 
studien eftersom denna definition inte stämmer överens med Rydstedt och Trygg (2010). Dessa 
lärare har i och med enkäten inte kunnat få följdfrågor eller förtydliga av frågorna för att 
utveckla svaren. De använder enligt Rydstedt och Trygg (2010) ett laborativt material. I frågan 
om vad konkret material innebär för dig har dessa lärare svarat i enlighet med tidigare forskning 
och då har en gemensam och sann bild av konkret material, vilka de andra sju lärarna i studien 
hade. I tidigare forskning framkom det i vissa studier en del begränsningar kring konkret 
material. Dessa var att det konkreta materialet bara skulle vara ett fysiskt material och begränsas 
till att bara finns med i genomgången, eller hårdra det till att materialet på något sätt måste 
användas av alla elever.  Om dessa begränsningar skulle innebära för konkret material för all 
forskning och då få mer utrymme i tidigare forskning.  

När det kommer till användningen av konkret material kopplas det till de olika 
underkategorierna i resultatet. Det innebär att i den kategorin där tre lärare svarat att de bara 
använder konkret material i undervisningen, visar på att de har materialet att tillhandhålla om 
eller när eleven har behov av materialet, vid detta tillfälle i undervisningen är materialet 
fokuserat på eleverna. De visar på att dessa lärare har begreppet konkret material för materialet 
oavsett när det används i klassrummet. I den kategorin där tre lärare svarat att de bara använder 
materialet i genomgången har även de material för alla elever. Svaren berättar dock inte vidare 
om dessa lärare fortsätter använda materialet men att dessa utelämnar detta då materialet 
övergår till att ingå under begreppet laborativt material. Den kategorin där fyra lärare svarat att 
det använder de både vid genomgång och undervisning benämner allt material som konkret 
material, fast det då enligt viss forskning borde övergå till laborativt material 

Enligt Rydstedt och Trygg (2010) skiljer sig definitionen åt när man använder sig av det 
konkreta materialet. Då det konkreta materialet används vid exempelvis genomgången, där alla 
elever använder materialet skriver de vidare. Används det inte i genomgången eller av alla 
elever innebär det då att det inte är ett konkret material. I detta fall blir det då laborativt material 
och det laborativa materialet ska stödja eleverna på den nivån den är på och använder materialet 
ifall de behöver det, vilket innebär att det är valfritt för eleverna att använda materialet.  

De sex lärare som svarat genomgång och båda har då enligt tidigare forskning uppfyllt både 
definitionerna av konkret material.  

 

5.1.3 Lärarnas användning av konkret material i undervisningen   

I studien svarade lärarna på att de använder konkret material som ett sätt att tydliggöra eller ge 
eleven fördjupade kunskaper i matematik för eleverna. Åtta lärare utvecklar sina svar och 
beskriver aktiviteter där de använder konkret material. Det är bland annat när de arbetar med 
sannolikhet och när eleverna arbetar med taluppfattning använder de kulpåse och kulor i burkar 
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med olika värden. Detta är då det fysiska materialet som eleverna kan röra och känna vid. Detta 
kopplas till Trygg (2014) där hon delar in elevens process från konkret till abstrakt med att 
använda konkret material i undervisningen i fyra nivåer. Denna process förklarar hur 
övergången mellan abstrakt och konkret sker. Hon delar även in övergången med att lägga till 
halvabstrakt och halvkonkret. Den konkreta nivån tydliggörs genom att arbeta med ett fysiskt 
material som eleverna använder själva. Det fysiska materialet kopplar fler sinnen när eleverna 
använder materialet. Detta för att de kan se materialet och känna materialet. Trygg (2014) 
berättar vidare att materialens funktion är att underlätta elevernas matematiska beräkning med 
att visa ett symboliskt material med det abstrakta i matematiken.  

I studien beskriver två lärare i sina utvecklade svar att de ritar, räknehändelser eller 
problemlösningar till eleverna. Det blir då ett komplement för att ha ett fysiskt material. Vid 
just räknehändelser och problemlösning blir det tydligt för eleverna att de får en bild ritad för 
sig och kan då hänga med i när läsningen av uppgiften. Dessa bilder kan eleven faktiskt använda 
sig av för att förstå uppgiften. Det kopplas till Trygg (2014) andra nivån där benämns 
halvkonkret, vilket innebär att man lämnar den konkreta nivån och använder bilder som 
komplement istället för det fysiska materialet. Under den här nivån arbetar både lärare och elev 
med bilder, fotografier och teckningar. Detta för att eleven ska kunna se en symbolisk bild för 
att tydliggöra det abstrakta i matematiken.  

 
Den tredje nivån kallar Trygg (2014) för halvabstrakt, vilket leder vidare till att eleven ersätter 
bilderna med symboler. Här ska eleven förstå att den symbolen och bilden man ersätter med 
representerar något inom matematiken. I den fjärde nivån når eleverna de steg där de använder 
matematiken och följer med i tanken genom de olika nivåerna. Detta är något som ingen av 
lärarna i studien har svarat och då koppla deras svar till detta. De lärare som har svarat att de 
ger det konkreta materialet till de elever som behöver det, borde rimligtvis ha elever som inte 
behöver det. Vilket leder till att dessa elever borde befinna sig på den fjärde nivån i processen 
för att arbeta från konkret till abstrakt.  

 

5.1.4 Fördelarna lärarna ser med att använda konkret material       

I studiens resultat svarade hälften av lärarna att användandet av konkret material i 
matematikundervisningen ger eleverna en fördjupad förståelse för matematik och en tydligare 
bild av matematiken för eleverna. Eleverna får mer kunskap i matematik om man använder 
konkret material i matematikundervisningen. Detta är kopplat till vad Rydstedt och Trygg 
(2010) skriver att fördelarna med det konkret materialet är att ge eleverna en bredare förståelse 
för matematiken. Detta är något som även Marshall och Swan (2008) beskriver en annan fördel 
där ökade begreppsförståelse och ökade sambands förståelse.  

I studien beskrev några lärare att eleverna blir aktiva i genomgången och därför är mer 
uppmärksam och intresserad av vad som ska läras. Det är i den undervisningen eleven får 
tillfälle att får en djupare kunskap. Detta är något som kan kopplas till Marshall och Swan 
(2008) då de skriver att det är när eleverna får använda praktiskt arbete som de får mer 
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motivation och engagemang, vilket leder till ett lustfyllt lärande. Detta kan kopplas till den 
läraren som beskriver att eleverna blir aktivare i genomgången och därför är mer uppmärksam 
och intresserad av vad som ska läras. Det är i den undervisningen eleven får tillfälle att får en 
djupare kunskap.  

I enkäterna berättade fyra av lärarna att användandet av konkret material i undervisningen 
upplevs som roligt för eleverna. Elever som upplever något som roligt, gillar oftast det, eller på 
något sätt kommer ihåg och uppmärksammar det och i och med det utvecklar eleven då sin 
matematik eller får bredare kunskaper i matematik. I studien svarade två av dessa fyra lärare 
använder materialet bara i genomgången och de andra två använder materialet vid 
genomgången och sen om eller när eleverna behöver materialet. En av läraren utvecklar sitt 
svar med att eleverna är aktivare på genomgången om denna använder konkret material i 
genomgången, vilket förklarar att eleverna tycker att det är roligare. Dessa svar går att koppla 
till Moyers (2001) som skriver i sin studie att de lärare som använder laborativt material som 
en del av undervisningen. Materialet används i antigen i inledning eller avslutning. I studien 
framhävs det också att materialet kan användas när eller om det behövdes för att bryta av den 
ordinarie undervisningen. Tillfället med materialet är att eleven får göra något roligt. I dessa 
fall finns det kanske inget syfte med att stärka elevernas kunskaper specifikt utan mer som 
brytande av den aktivitet som sker då. Trots detta möter eleven matematik i och med det 
konkreta materialet och på ett eller annat sätt få användning av det. I Tossavainen och Hirsto 
(2018) studie kunde läsas som vilka fördelar det kan ge pojkarna med att använda virtuella 
konkreta material i undervisningen då de blir mer motiverade och intresserade.  

 

5.1.5 Nackdelarna lärarna ser med att använda konkret material       
 
I studien svarade flest lärare, då fyra stycken att den största nackdelen med konkret material är 
att eleverna börjar leka med materialet istället för att fokusera på den matematiken de faktiskt 
ska utföra med stöd av det konkreta materialet. Detta kan kopplas till Trygg (2014) som skriver 
att vissa elever har svårt att fokusera på matematiken och fastnar i det konkreta materialet och 
i ritandet istället för matematiken. Det är även något som (Skolverket, 2011a) tar upp som ett 
hinder då fokus hos eleven inte ligger i själva utvecklingen hos dem själva utan istället fokuserar 
på något annat som i detta fall är det konkreta materialet. Även Brown, McNeil och Glenberg 
(2009) skriver att det konkreta materialet kan distrahera eleven.  

Två av lärarna i studien har svarat att tiden är en faktor när de ska arbeta med konkret material.  
Förberedelsetiden och hanteringen av det konkreta materialet efteråt ses som en nackdel av 
dessa två lärare. Detta är något som även Goh, Tengah, Shahrill och Leong (2017)  studie visar 
då många lärare väljer att avstå från att använda konkret material då tiden är en avgörande 
faktor. Även Marshall och Swan (2008) tar upp tidsaspekten som en avgörande faktor, då lärare 
tycker det tar för mycket tid att plocka fram, förbereda och förvara materialet.  

I studien fanns det en lärare som angav att denna hade för lite material och såg detta som en 
nackdel. Då denna lärare har en stor klass, krävs det mycket material. Marshall och Swan (2008) 
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skriver vidare att lärare förklarar att det är brist på det konkreta materialet, vilket blir till en 
nackdel och att lärare inte använder det.   

 
I studien beskriver två lärare att det inte finns någon nackdel med att använda konkret material 
i sin matematikundervisning. Dessa två lärare har i sina tidigare svar utvecklat med att syftet 
för de är att förtydliga matematiken. Dessa två svarar även att fördelarna med att använda 
konkret material är att fördjupa elevernas kunskaper i matematik. Båda dessa har dessutom 
svarat att de använder materialet när eleven har behov av materialet för att komma vidare i sin 
utveckling i matematik. Att det inte enligt dessa två lärare finns några nackdelar med att 
använda konkret material skriver att det inte finns några säkra tecken på att eleverna utvecklar 
sin matematiska förmåga när de använder konkret material och att det inte finns någon speciell 
skillnad. Det skiljer nästan 32 år mellan dessa två artiklar.  
 
 

5.2 Metoddiskussion 

I den genomförda studien framkom det kvantitativa och kvalitativa resultat från enkäterna. 
Svaren från den kvalitativa analysen var fler och övervägande och till grund för studien. Då 
studien är i huvudsak kvalitativ. I analysen av studien har detta legat till grund då resultatet haft 
både kvalitativa och kvantitativa svar.  

I enkätundersökningen kunde respondenterna i lugn och ro svara på frågorna. Respondenterna 
kunde välja själv när och var de skulle svara, vilket skulle underlätta för dem.  Enkätfrågorna 
presenterades lika för alla i studien vilket är en fördel enligt Bryman (2011). Nackdelen med 
enkäten var att respondenterna tolkade frågan olika och på sitt eget sätt, vilket ledde till att 
svaren var svåra att tyda i analysen. I resultatdelen har de svårtydda svaren tolkats och 
analyserats och tolkats. De öppna frågorna i enkäten öppnar upp för fler svar och mer 
information än bara just frågan.  

Enkätens utformning i fråga 7 och 8 vilket innebar otydliga och tvetydiga svar var ett 
misslyckande. Fast lärarna i de båda pilotstudierna inte hade tolkat frågorna fel. Detta innebar 
att behöriga lärare svarade på samma frågor som urvalsgrupperna, vilket inte stämde överens 
med det enkätens resultat blev. Efter analysen av frågorna i helhet utläses att studiens resultat 
har gett de svar forskningsfrågorna krävde, fast de tolkats annorlunda av lärarna i studien. Båda 
dessa gånger utvecklade lärarna svaren med aktiviteter i klassrummet där de använde det 
konkreta materialet. Lärarna utvecklar inte alla områden de arbetade med materialet men svaren 
gav ändå en helhetsbild av deras användning av konkret material. Med detta i bakhuvudet känns 
det tråkigt att det egentligen bara är två, som svarat det frågan var tänkt för. Det innebär att 50 
% utvecklade sina svar i denna underkategori. För att vända på det utvecklade två av lärarna i 
den andra underkategorier sina svar med att de använder rita i undervisningen, vilket var ett 
spännande svar och ger en annan ingång på frågan. 

I studien träffade 15 lärare. Det berättades för dessa 15 lärare om innehållet och mina tankar 
kring området för min uppsats och vad min enkät gick ut på för dessa lärare. Dessa 15 lärare 
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fick länken till min digitala enkät. De 15 lärare träffades och bekräftade på något sätt under 
samtalet att de alla skulle delta och svara på enkäten. Trots att alla gjorde detta svarade endast 
10 av dessa lärare på enkäten. Detta ger ett bortfall på 33 % av lärarna. Eftersom resultatet inte 
skulle ge en generalisering av arbete med konkret material utan istället vad enskilda lärare har 
för tankar kring arbetet med det konkreta materialet är detta trots bortfallen en genomförbar 
studie.  

Mitt val av urvalsgrupp var en förutsättning för att studera forskningsfrågorna kopplade till 
konkret material i matematik. Bryman (2011) skriver att av strategiska skäl kan ett målstyrt 
urval ge ett önskat mål. Han skriver dock vidare att urvalet kan påverka att studien inte går att 
generalisera. Min tanke var aldrig att försöka generalisera användandet av konkret material i 
matematikundervisningen utan att få en bild av en utvald grupp lärares hantering och 
användning av konkret material i deras undervisning.  

Enkätsvaren ligger digitalt och är inte kopplade till någon person utan bara olika lärares svar 
kopplat till de olika frågorna. Vid studiens slut raderas hela enkäten med svar från lärarna och 
kommer inte att ha setts eller hanterats av någon annan. 
Om det använts intervjuer istället hade kanske mer uttömmande svar att analyserats inom 
undersökningen. Det hade dock inte gett en annan bild av lärarna och deras syn på det konkreta 
materialet i sin undervisning.  

 

5.3 Slutdiskussion  

I studien var det intressant att ha med en fråga om lärarnas utbildning, detta för att se och utläsa 
om det fanns en koppling mellan användandet av konkret material i sin undervisning på skolan 
med vilken sorts utbildning de hade. De teorierna var att det kunde vara kopplat till lärarens 
utbildning eller om det var kopplat till vilken ålderskategori lärarens utbildning var riktad till 
årskurs 1–7 eller 4–9. Uppfattningen är att det används mer konkret material i undervisningen 
på lågstadiet. Det finns också mer forskat kring området och lärandet av konkret material för 
eleverna i de yngre ålderskategorierna.  I detta fall gick det inte att utläsa någon sådan skillnad 
i studien då alla lärare undervisar med konkret material i någon form. Grundlärare 4–6 innebär 
att läraren har utbildat sig senare än de tidigare nämnda utbildningarna. Inte heller dessa svar 
kan visa på påverkan i undersökningen då samtliga av lärarna använder konkret material i sin 
matematikundervisning. Det kanske hade varit möjligt att ställa någon fråga annorlunda för att 
inkludera detta område. Eller alternativt lägga till en fråga om antal matematiklektioner, 
alternativt matematikminuter de använder sig av konkret material 
 
Det fanns även tankar före studien att användandet av konkret material hade med antal år i yrket 
att göra. Därför innehöll studien en fråga om antal år i yrket.  Denna fråga var för att se om 
användandet av konkret material i undervisningen används mer eller mindre beroende på antal 
år i yrket. De teorier var att lärare får mer erfarenhet av att arbeta längre och då även använder 
mer konkret material i sin undervisning. Tolkningar var att detta berodde på mer trygghet att 
inte utgå från läroboken i sin undervisning. Eller att dessa lärare har byggt på sig mer kunskap 
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och en större bank av konkreta material och planeringar att använda materialet.  Eftersom jag 
själv snart är nyexaminerad lärare har jag många tankar som handlar om att använda konkret 
material mer i undervisningen. Även om jag vill använda det konkreta materialet i min 
undervisning, kanske det inte finns möjlighet utifrån material på skolan eller kanske till och 
med vilken tjänstefördelning arbetet innebär. 
 

De lärare som i studien svarat att de använder materialet både vid genomgång och sen i 
undervisningen eller när eleven behöver det. De svaren visar på att lärarna ser materialet som 
ett fysiskt material för att kunna kategoriseras till att vara konkret material och inte till tillfället 
materialet används. De lärare som i studien svarat att de bara använder materialet vid 
genomgång har inte utvecklat sitt svar om att vissa av eleverna använder materialet vid ett 
senare tillfälle i undervisningen för att materialet då ska övergår till laborativt material.  
 
Lärarna i studien har inte haft måluppfyllelse med i tanken när de har reflekterat kring 
användandet av konkret material i sin undervisning. Då var dock inte detta en del av frågan men 
något att ta hänsyn till i diskussionen. Dock ligger det i lärarens målsättning med sin 
undervisning att alla elever ska nå måluppfyllelse.   

 
Definitionen av konkret material är otydlig då det har ett spretande resultat och svårt att 
benämna specifikt då forskning säger olika. Det är dock tydligt vad själva materialet är för något 
och vilken funktion materialet har, definitionen handlar för olika forskare om vid vilka tillfällen, 
eller när materialet används.  
 
 

5.4 Reliabilitet och validitet 

I denna del kommer frågor gällande reliabiliteten och validiteten av detta arbete bearbetas.  
 
I en studie för att kontrollera att genomförandet är tillförlitlig används reliabilitet, vilket belyser 
att om studien hade gjorts om, skulle svaren blivit desamma. I denna studie var reliabiliteten 
hög då enkäten besvaras med fokus på lärarnas arbete kring konkret material. Detta visar hur 
ett antal olika lärare ser på det konkreta materialet i sin undervisning och går då inte att 
kvalitativt generalisera att alla lärare i Sverige och världen enligt Bryman (2011). Syftet var då 
inte heller detta utan bara att belysa några få lärare. För att få en generaliserande uppfattning av 
lärare arbete kring konkret material hade det krävs en bredare grupp av lärare som svarar. 

 
I en studie för att kontrollera validiteten, ska det enligt Bryman (2011) gå att se att de slutsatser 
studien visade också visar på studiens syfte och vad undersökningen ska i frågan. I denna studie 
har validiteten stärkts genom att enkäten har besvarats på utifrån det ändamålet, vilket var avsett 
för enkäten. Svaren hanterades efter enkäten mätte det den var tänkt att mäta, vilket är något 
Bryman (2011) skriver krävs för att stärka studiens validitet och reliabilitet.  
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Validiteten stärks ytterligare då det genomfördes en pilotstudie med enkäter innan den riktiga 
enkäten gick ut till urvalsgruppen. I pilotstudien fick behöriga lärare svara på samma frågor 
vilka var tänkta för urvalsgruppen för att se om de svaren stämde överens med det tänkta. Några 
frågor togs bort och några formulerades om för att få en annan inriktning på svaret. De 
eventuella problem som uppkom togs då bort eller formulerade om till den huvudsakliga 
studien, vilket ökar validiteten enligt Dimenäs (2007). 
 
I studien var det i analysen av lärarnas svar en tolkning gjord av författaren vilket påverkar 
reliabilitet då det genomförts en tolkning av svaren. Med tolkning finns alltid en viss påverkan 
av person. I studien har enkäter och analysen olika faser beskrivits för att öka validiteten för 
studien. 
 
 

5.5 Slutsats 

Resultatet på min studie visar på att eleverna bör få en större och fördjupad förståelse när de 
använder konkret material i sin matematikundervisning i skolan. Detta är något de flesta av 
lärarna nämner i någon av frågorna när de svarar på fördelar och syfte med att använda 
materialet.  

Studiens resultat visar också att begreppet konkret material stämmer överens med den forskning 
som finns inom området. Enligt Skolverket (2018) förespråkas användandet av olika 
arbetsformer och arbetssätt. Lärarna ska i sin undervisning använda konkret material då detta 
kan leda till ökad förståelse hos eleven. Det gäller dock för lärarna att använda materialet efter 
dess syfte för att materialet ska falla rätt i undervisningen för eleven.  

Lärarna i studien visar även i resultatet att de gärna använder konkret material i sin undervisning 
på något sätt. Några av lärarna använder materialet i genomgången för att låta eleverna fortsätta 
använda materialet vid ett senare tillfälle. Vissa av lärarna använder det konkreta materialet för 
eleverna själva i undervisningen och inte alls i genomgången. Några av lärarnas kommentarer 
gick att koppla till processen för hur den inre processen från konkret till abstrakt fungerar för 
elever i matematik.  

I studien framkom det också att lärarnas för- och nackdelar stämmer väl ihop med forskningen 
sagt om för och nackdelar med att använda konkret material i undervisningen. Där fördelarna 
oftast övervägs över nackdelarna. De fördelar som nämns är den ökade och fördjupade 
förståelsen för matematiken vid användandet av konkret material. Några lärare nämner också 
att eleverna uppfattar det som roligt att använda konkret material, vilket då leder till ett lustfyllt 
lärande. I studien svarade några lärare att de inte såg några nackdelar alls med att använda 
konkret material i sin matematikundervisning.  En lärare svarade att det krävs mycket material 
om man har stora klasser, vilket då leder till att alla elever inte får tillgång till materialet. En 
lärare svarade att det är tidskrävande att använda materialet. De andra lärarna diskuterade 
nackdelen med att det kan bli lek med materialet, vilket tar fokus från själva matematiken.  
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5.6 Fortsatt forskning 

I denna studie har det under resultatet framkommit några idéer om vad som kan fortsätta forskas 
om. Denna studie har berört lärarnas uppfattning om användandet av konkret material. Det 
skulle vara intressant att vända på det och undersöka elevernas uppfattningar vad gäller 
användandet av konkret material i matematikundervisningen. Hur används materialet i deras 
klassrum? Vad ser de för fördelar och nackdelar med att använda materialet?  

Studien hade även kunnat sträcka sig till lärare i fler kommuner än den i norra Sverige. I detta 
fall hade studien kanske kunnat ge en helhetsbild för hela landet. Studien var bunden till 
årskurserna 4–6. Det hade även kunnat genomföras på samma sätt men riktat sig till elever i 
olika stadier som 1–3 och 7–9 för att få en större bild av användandet av konkret material samt 
i vilka åldrar eleverna finner arbetet mest lönsamt för sin egen inlärning.  

Det som också framkommit i studien är de begränsningar och otydligheten kring konkret 
material. Med tanke på detta hade även fortsatt forskning kunnat fokuseras på en gemensam 
och tydlig bild för vad konkret material är. Dessa riktlinjer skulle ge lärarna möjlighet att lättare 
använda begreppet i det kollegiala samspelet men även i sin undervisning kunna koppla det till 
elevernas undervisning.  

Det finns få studier gjorda kring skillnader mellan pojkar och flickor och deras uppfattning 
kring användandet av konkret material i undervisningen samt då virtuella konkreta material. 
Detta hade kunnat forskas kring mer för att ge en bredare bild på de olika elevernas sätt att lära 
och motivera sig i undervisningen.  
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Bilaga 1 

Hej!   

Jag heter Hanna Kristiansen och jag studerar min sista termin på grundlärarutbildningen vid 
Luleå tekniska universitet. Jag skriver mitt examensarbete i matematik där jag undersöker hur 
lärare använder konkret material i sin matematikundervisning. För att få svar på 
undersökningens syfte kommer jag ha enkäter för lärare att svara på. Denna undersökning är 
viktigt för mig som blivande lärare för att jag ska kunna bidra och främja elevers lärande. 

Etiskt förhållningssätt:  

I det här examensarbetet tar jag hänsyn till etiska principer vilka innefattar 
 
• Informationskravet – beskriver och talar om varför jag skickar ut enkäten.  

 
• Konfidentialitetskravet – Det insamlade materialet kommer enbart användas som en del av 
denna studie och raderas när examensarbetet är godkänt. Uppgifterna kan inte kopplas till dig 
som person.  

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

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

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar  

Hanna Kristiansen 

xxxxxx-x@student.ltu.se 

xxx-xxx xx xx 

 
 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Enkätfrågor 

1. Vad har du för utbildning?   

2. Hur länge har du arbetat som lärare?   

3. Undervisar du i årskurserna 4–6?   

4. Undervisar du i matematik? 

5. Använder du konkret material i genomgången eller ger du detta till eleven i efterhand när 
de behöver det/ båda? 
 
6. Vad innebär konkret material inom ämnet matematik för dig?  
 
7.  Kan du ge exempel på aktiviteter där eleverna använder sig av konkret material? 

8. I vilket syfte använder du konkret material? 

9. Vad ser du för fördelar med konkret material i matematikundervisningen?  

10. Vad ser du för nackdelar med konkret material i matematikundervisningen 
 
11. Är det något ytterligare som du vill tillägga? 

 

 


