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Denna studie handlar om hur fyra olika lärare definierar och ser på användandet av 

konkret material, samt vilka möjligheter och hinder de ser med det konkreta 

materialet i matematikundervisningen. Studiens forskningsfrågor har besvarats med 

hjälp av fyra stycken semistrukturerade intervjuer med lärare från årskurs 1 – 3. 

Frågorna behandlade bland annat om hur lärarna definierade konkret material, hur 

de använde det i matematikundervisningen och om de såg några möjligheter och 

hinder med det i undervisningen. Resultatet antyder på att alla lärare har likasinnad 

syn på konkret material när det kommer till matematikundervisningen. Lärarna 

strävar åt samma mål, att eleverna ska få en färdighetsträning i matematik för att 

lättare kunna klara av det abstrakta.  Syftet med att använda konkret material i 
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undervisningen skiljer sig lite åt. Det som skiljde lärarna åt lite grann var syftet och 

användandet av konkret material i matematikundervisningen. De hinder lärarna 

berättade om, var att det kan finnas en risk att eleverna har svårt att använda 

huvudräkning och blir för fästa med att använda konkret material. Eleverna får svårt 

att ”tänka själva” och låser sig för de inte vet hur de ska räkna utan det konkreta 

materialet. Man kan se en antydan på att alla lärare arbetar utifrån ”Learning with 

models” för att eleverna ska lära sig grunden till att hur man kan räkna med hjälp av 

olika strategier. Tre av fyra lärare använder även ”Learning to model” där eleverna 

själva får testa nya strategier inom matematiken.  

 

This study is about how four different teachers define and use concrete material and 

also what opportunities and obstacles there are with the concrete material in 

mathematical education. The research questions for this study have been answered 

by four semi structured interviews with teachers from grades 1 – 3. The interviews 

contained nine questions such as how they defined concrete material, how they used 

it in the teaching and if they saw any opportunities and/or obstacles in the education. 

The result indicate that all teachers have a similar view of concrete material and the 

purpose of using concrete material in education differs a little. However, everyone 

strives for the same goal that the students will have a mathematical skills training to 

make it easier for them to handle the more abstract thinking.  What separated the 

teachers a bit was the purpose and use of concrete material I mathematics teaching. 

The obstacles that the teachers saw was that there may be a risk that students will 

find it difficult to use mental calculation and become to fortified to use concrete 

material. Students may have it hard to” think themselves” and lock themselves 

because they don’t know how to count without the concrete material. You can see a 

hint that all teachers work from “Learning with models” to teach students the reason 

for how to count in different strategies. Three out of four also use “Learning to 

model” where the students themselves can try and think out new strategies.  

 

My conclusion is that teachers who were interviewed have a similar view of how they 

define concrete material, but how it is used in the education is a little bit different.  

 

 

Nyckelord: Konkret material, matematik, undervisning, lärare  
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1. Inledning 

 

Sedan urminnes tider har människor använt olika slags konkret material för att 

kunna räkna. Utifrån arkeologiska fynd vet man att det bland annat användes en så 

kallad abakus som är en kulram där man kan förflytta kulor på en stång fram och 

tillbaka för att räkna. Man tror även att människorna använde pinnar, tyg, bilder och 

annat material för att kunna konkretisera sitt räknande och tänkande 

(Nationalencyklopedin, 2017). Konkret material har även använts i flera årtionden i 

skolans matematikundervisning och är ett viktigt hjälpmedel för lärare och elever för 

att kunna utveckla sina matematiska förmågor. Eleverna får oftast handgripligen 

använda materialen för att gå från det konkreta till det mer abstrakta (McNeil & 

Jarvin, 2007). Även Bouck och Flanagan (2010) menar att eleverna utvecklar en 

större förståelse när de får använda konkreta material såsom kuber och tangram, i 

deras matematikundervisning. Ett exempel kan ses i Bommels (2016) studie där 

elever på en skola i Nederländerna använde sig utav äggkartonger som konkret 

material för att belysa hur man arbetar med tiotalsövergång och andra matematiska 

förmågor. Eleverna utvecklade med hjälp av det konkret materialet flertalet 

matematiska förmågor och kunde lättare skapa inre bilder över hur de skulle komma 

över från det konkreta till abstrakta. 

 

Däremot har man ännu inte kunnat bevisa helt ut om att det är det konkreta 

materialet eller andra aspekter av matematikundervisningen som bidragit till en 

större förståelse för barnen (Bouck & Flanagan, 2010). En möjlig förklaring till 

svårigheten att visa på belägg för detta kan vara att definitionen av konkret material 

är olika beroende på vem man frågar. För det första har Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11 (Skolverket, 2011a) ingen egen definition av 

vad konkret material är för något, trots att det enligt dokumentet är något som ska 

användas under skolgången. Bland annat står att det är viktigt för eleverna utvecklar 

en djupare förståelse med hjälp av materialet samt att de ska och kunna argumentera 

och resonera med hjälp av konkret material. För det andra tenderar vissa att likställa 

begreppet konkret material och laborativa material (Durmus & Karakirik, 2006; 

Bouck och Flanagan, 2011, Skolverket, 2011b) medan andra skiljer på dem. Ett 

exempel på det sistnämna är Rystedt och Trygg (2010).   
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Definitionen av konkret material verkar därmed otydlig och eventuellt kan den 

otydligheten synas hos de lärarna som arbetar med konkret material i sin 

undervisning. 

 

Trots den otydliga och ibland även obefintliga definitionen av konkret material 

framförs det i Skolverkets Rapport 366 (2011:b) att konkret material används i 

många skolor och att lärarna tenderar till och med ha tillgång till för mycket konkret 

material som de inte vet hur de ska använda. Ibland blir det ett för stort fokus på de 

konkreta materialen i sig så att målen med lektionen kommer bort. Det konkreta blir 

då istället ett hinder för elevernas lärande. Med andra ord har lärarna har fått tillgång 

till mycket konkret material men inte fått den kunskap och utbildning som krävs för 

att det effektivt ska kunna använda det i undervisningen.  

 

Med tanke på bristande definitioner av konkret material, men att det trots detta 

verkar förekomma flitigt i matematikundervisningen med varierande kvalitet, väcker 

det frågor om vilken syn lärare själva har på konkret material och hur de menar på att 

det används i matematikundervisningen. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka fyra 1-3 lärares uppfattningar om konkret 

material och dess användning i matematikundervisningen. 

 

Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

- Hur definierar lärarna konkret material? 

- Hur menar lärarna att de använder konkret material i matematikundervisningen? 

- Vilka möjligheter och hinder ser lärarna med att använda konkret material i 

matematikundervisningen? 
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1.2. Studiens disposition 

I nästkommande avsnitt kommer litteraturgenomgången där det presenteras några 

av litteraturens olika definitioner av konkret material. Vidare i 

litteraturgenomgången kommer det att beskrivas synen det konkreta materialet i 

styrdokumenten, hur lärare kan arbetar med konkret material i 

matematikundervisningen samt vilka möjligheter och hinder det finns med konkret 

material. Avsnittet efter kommer den teori som denna studie utgår ifrån och varför 

den är aktuell i denna studie. I metodologiavsnittet kommer det tas upp de metoder 

och material som har använts för att samla in och analysera data i denna studie samt 

en motivering till dessa val. Där finns även etiska överväganden, reliabilitet och 

validitet som har varit i åtanke under hela processen. Vidare i resultatavsnittet 

kommer det en presentation av det material som har samlats in. Där kommer varje 

enskild forskningsfråga att besvaras utifrån de teman som har gjorts för att 

kategorisera de svar som kom in. I slutet av resultatdelen kommer det en 

sammanfattning över hur det teoretiska ramverket hänger ihop med de svar som kom 

fram under intervjuerna. I slutsatsavsnittet beskrivs det en sammanfattning av 

studiens resultat och det har kopplats ihop med de tidigare studier 

(litteraturgenomgången) som gjordes under denna studie. Avslutningsvis är det en 

diskussion av hela arbetet och vad denna studie eventuellt skulle kunna bidra med till 

framtida forskning. 
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2. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången börjar med en genomgång av olika befintliga definitioner av 

konkret material följt av en beskrivning av styrdokumentens skrivelser om begreppet. 

Därefter följer en sammanfattning av studier kring hur konkret material används i 

matematikundervisningen samt möjligheter och hinder som finns med materialet. 

 

2.1. Vad menas med konkret material? 

Konkret material kan definieras utifrån olika utgångspunkter. Vissa framhåller 

definitioner kopplad till syftet med materialet. Exempelvis när det kommer till 

konkret material framförs det både i Bouck och Flanagan (2010) och Skolverkets 

rapport 366 (Skolverket, 2011: b) att det är ett material som eleverna ska använda för 

att utveckla en större förståelse för matematiken, det vill säga att gå från det konkreta 

till det abstrakta. Det är viktigt att det konkreta materialet används och skapas 

utifrån vad läraren har för eventuella didaktiska mål med lektionen (vad, hur, varför) 

tillsammans med eleverna. Rystedt och Trygg (2010) däremot, skiljer mellan konkret 

och laborativt material och menar på att konkret material oftast blandas ihop med 

laborativt material. Med laborativt material menas material som syftar till att stödja 

eleverna på den nivå som de befinner sig på och de tar hjälp av material om de 

behöver det. Med andra ord är det för eleverna ett valfritt material och verktyg för att 

till exempel lösa matematiska uppgifter. Med konkret material däremot, arbetar alla 

elever samtidigt med materialet, till exempel vid genomgångar, för att få en större 

förståelse mellan den konkreta och abstrakta matematiken.  

 

Vidare framför olika skrifter vad för typ av material som konkreta material kan bestå 

av. I Skolverkets rapport 366 (Skolverket, 2011: b) och i Bouck och Flanagan (2010) 

framförs det att konkretisering under matematikundervisningen ska ske med hjälp av 

material som är bekanta för eleverna. Det konkreta materialet kan vara kuber, 

tangram, fyrkantiga plattor m.m. Rystedt och Trygg (2010) belyser istället att det 

finns tre olika grupper där konkret material kan delas in i som används i 

undervisningen.  
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Dessa är: 

1. Vardagliga föremål som finns i hemmen, skolor och på arbetsplatser. De 

materialen kan exempelvis vara måttband, våg och termometer. 

2. Pedagogiska material som finns främst i skolor. De materialen kan vara 

tiobassystem, kuber, cuisenairestavar. 

3. Spel som är både vanligt förekommande bland barn men även spel som 

kan vara skapta av lärare och elever. Det kan till exempel vara Fia med knuff eller 

multiplikationsspel. 

 

2.2. Konkret material och styrdokumenten 

I Lgr11 (Skolverket, 2011: a, s.60) och kursplanen i matematik nämns konkret 

material två gånger när det kommer till vad eleverna har för kunskapskrav i slutet av 

årskurs 3. 

 

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret 

material eller bilder.  

 

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. 

 

Däremot nämns det inte hur Skolverket definierar konkret material utan det står 

enbart att eleverna ska ta del av konkret material. Även i kommentarmaterialet till 

kursplanen i matematik (Skolverket, 2017) framförs det att innehållet i matematik 

ska utgå från det konkreta samt elevernas vardagliga situationer, för att sedan växa 

till andra strategier och metoder för att kunna uttrycka sig mer matematiskt. 

Eleverna ska börja där de känner sig mer bekväma för att sedan komma ur sin 

”comfort zone” och testa nya saker för att utveckla en större förståelse och kunskap 

för matematik. Även i kommentarmaterialet nämns det inte vad konkret material är 

eller kan vara i matematikundervisningen. 
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2.3. Konkreta material i dagens matematikundervisning 

Denna del är indelad i två underrubriker där det kommer beskrivas hur 

användningen av konkret material ser ut idag och vad det är för material som 

används. 

 

2.3.1. Användning av konkret material i dagens undervisning 

I flera artiklar (tex Thompson, 1994, Durmus och Karakirik, 2006, McNeil och 

Jarvin, 2007, Bouck och Flanagan, 2010) och rapporter (Skolverket, 2011: b) går det 

att läsa om hur konkret material är en stor del av matematikundervisningen och att 

det används kontinuerligt både bland lärare och elever, dock främst i de yngre åren 

(Thompson, 1994; McNeil & Jarvin, 2007). Materialet används emellertid med olika 

syften. Durmus och Karakirik (2006) och Bouck och Flanagan (2010) skriver båda att 

konkret material används till stor del som ett verktyg för eleverna att ha som ett 

hjälpmedel i undervisningen, men också att få möjligheten till att utveckla flera 

strategier som kan användas för att lösa olika uppgifter. Bommel (2016) berättar 

istället att i Nederländerna används konkret material till eleverna för att kunna 

automatisera deras taluppfattning i syfte att lättare kunna utföra addition och 

subtraktionsräkningen i första hand. Även Thompson (1994) skriver att konkret 

material används för att lära sig addition och subtraktion lättare. Detta kan 

kontrasteras mot boken ”Tid för matematik” (Skolverket, årtal saknas) och 

Skolverkets rapport 366 (Skolverket, 2011: b), där konkreta materialet sägs användas 

i undervisningen för att eleverna ska kunna befästa sina kunskaper i matematik 

genom att synliggöra det abstrakta för alla elever och även senare för de som är i 

större behov och behöver ha det flera gånger. 

 

Dessutom i Skolverkets rapport 366 (Skolverket, 2011: b) anser de att arbetet med 

konkret material måste skapas av läraren för att bygga upp förståelsen kring det 

konkreta till det abstrakta. Därför är det lärarens ansvar att introducera och visa 

eleverna hur materialet ska användas för att det ska bli ett syfte med att använda 

konkret material. Det är detta stadie som kan vara avgörande om det konkreta 

materialet kommer bli ett hjälpmedel under matematiklektionen eller bara en lek 

utan något syfte. 
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I matematik är målet att leda eleverna till ett abstrakt tänkande med hjälp av 

konkretisering på vägen, därför är det oerhört viktigt att det material som används, 

presenteras och struktureras upp så att eleverna har den förståelsen och strukturen 

kring hur materialet ska användas för att öka sin matematikförståelse 

 

Konkret material i matematikklassrummet producerar varken en bra eller en 

dålig effekt. En lärare måste planera användningen av materialet i enighet med 

samhällets krav, språket när det kommer till instruktioner samt skolans filosofi. 

(Szendrei, s 433, min översättning från engelska) 

 

När det kommer till att se vad för konkret material som används i 

matematikundervingen tas det upp att man har pedagogisk och/ eller vardagligt 

material, (se vidare rubrik 2.1 i detta arbete) men i stor utsträckning används båda 

materialen i undervisningen.   

 

Thompson (1994), Durmus och Karakirik (2006),  Bouck och Flanagan (2010), 

Skolverkets rapport 366 (Skolverket, 2011: b) samt Skolverket (2017) har alla 

gemensamt att kuber, tiobassystem, plockisar och geometriska figurer är sådant 

konkret material som lärare använder i undervisningen till elever för att konkretisera 

undervisningen.  Bommel (2016) berättar däremot ett exempel där äggkartonger är 

ett av det konkreta material som används i matematikundervisningen, för att det är 

ett sådant material som eleverna kan koppla ihop lättare med sin egna vardag. 

 

2.4. Möjligheter och hinder med konkret material i undervisningen 

Arbetet med konkret material i matematikundervisningen skapar både möjligheter 

och hinder för kvaliteten på undervisningen. Några av de möjligheter som finns med 

att använda konkret material anser Thompson (1994) är att eleverna lär sig addition 

och subtraktion lättare eftersom att de får använda tiobassystem och kuber som 

konkretiserar det abstrakta och på så sätt synliggör eleverna sitt egna lärande. 

 

Även Rystedt och Trygg (2010) skriver i sin artikel att det finns flera rapporter och 

studier som visar att, om eleverna får använda konkret material i sina uppgifter 

presterar de oftast bättre eftersom deras tänkande synliggörs mer och de ser mer än 

bara i det abstrakta.  
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Dock betonas det hur viktigt det är att läraren har ett kunnande över det material 

som han/hon använder för att lära ut till eleverna. Om läraren inte har kunskap om 

materialet och hur det ska användas kan det istället bli ett hinder i 

matematikundervisningen. Detta tas upp i boken ”Tid för matematik” (Skolverket, 

årtal saknas) och av McNeil och Jarvin (2007) att det konkreta materialet kan bli ett 

hinder för eleverna om de inte kan förstå syftet med att konkretisera det abstrakta i 

matematiken. Materialet i sig kan göra barnen förvirrade om det till exempel är 

leksaker eller om eleverna inte vet hur det ska använda det konkreta materialet för att 

lösa en uppgift. Där menar Rystedt och Trygg (2010) att eleverna behöver tid att 

träna med att använda konkret material, med stöd av läraren för att kunna lära sig 

hur man kan använda det. 

 

Det nämns även i Skolverkets rapport 366 (Skolverket, 2011: b) att det konkreta 

materialet kan bli ett hinder för förståelsen om det är så att läraren har ett för stort 

fokus när det kommer till själva materialet och inte dess egenskaper och funktion. 

För att arbeta med konkret material handlar om att belysa matematik med hjälp av 

olika material. Även Thompson (1994) nämner i sin artikel att det är viktigt att 

materialet som används ska bli en större förståelse kring matematiken för eleverna 

som använder det. Då är det viktigt att valet av material inte blir ett hinder för 

eleverna. Exempelvis är att läraren använder till exempel stenar i en genomgång i ett 

nytt kapitel och sen när eleven ska arbeta själv med kapitlet så handlar det om bullar 

och det kan vara förvirrande för eleverna. Det är då viktigt att läraren pratar om hur 

man kan arbeta och tänka kring konkret material för att det ska bli en möjlighet och 

inte ett hinder i förståelsen. Dessutom säger McNeil och Jarvin (2007) att det 

används mycket leksaker och bilar för att konkretisera matematikundervisningen 

men att det blir oftast kan bli ett hinder för eleverna då de kopplar ihop leksakerna 

med lek och inte matematik.   
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Thompson (1994) skriver även i sin artikel att ett möjligt hinder kan vara att eleverna 

ser en annan sak av det konkreta materialet som läraren använder. Ett exempel är att 

läraren har fem cirklar tillsammans men tre utav dessa är färglagda. En sådan bild 

kan tolkas som addition, subtraktion eller som ett bråk. Lärarens syfte kan vara att de 

två cirklarna som inte är färglagda är ett antal som ska adderas med de färglagda. 

Eleverna kan istället se cirklarna som bråk, 2/5 eller 3/5, men även subtraktion, till 

exempel 3 – 2. Därför är det viktigt att läraren låter eleverna får berätta hur de ser på 

den matematiska uppgiften för att visa att det finns flera olika sätt att se uppgifter på, 

men senare försöka få dem tillbaka till det mål som läraren hade med det konkreta 

materialet. 

 

3. Teori 

Studier inom konkret material i matematikundervisningen har tagit olika teoretiska 

utgångspunkter. Ett exempel är McNeil och Jarvin (2007) som använder de teorier 

som kommer ifrån Piaget, Bruner och Montessori där alla menar att barnen inte har 

den abstrakta förmågan, utan måste lära sig att tänka abstrakt. I och med detta ska 

varje elev göra sig bekant med olika strategier för att kunna få en bredare kunskap 

och förståelse kring matematik. Detta eftersom de inte har den förmågan att tänka 

abstrakt utan det är en lärandeprocess (McNeil & Jarvin, 2007). Där kan det 

konkreta materialet vara ett hjälpmedel för eleverna att utveckla den abstrakta 

förmågan, till exempel när det kommer till att lära sig addition. 

 

I detta arbete har dock Durmus och Karakirik (2006) distinktion mellan ”Learning 

with models” och ”Learning to model” använts för att analysera de genomförda 

intervjuerna. ”Learning to model” innebär att eleverna ska lära sig och skapa egna 

modeller för att utveckla sitt eget lärande. Tanken är att eleverna ska hitta egna 

modeller och strategier för att kunna synliggöra sitt egna lärande för att veta vad det 

är de behöver för att utvecklas individuellt. Under denna process får eleverna först 

testa de modeller som redan finns för att lära sig struktur och hur man kan räkna och 

tänka för att lösa en matematisk uppgift. Tanken är sedan att eleverna ska utveckla 

den modell som redan finns för att lättare förstå eller komma på en helt ny modell 

som passar deras inlärning. 
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”Learning with models” har ett annorlunda sätt jämfört med föregående då man 

uppmanar eleverna att använda de modeller som redan finns framtagna av läraren 

eller av läroboken, och att lära sig dem mer eller mindre utan till för att uppfylla och 

klara sina mål i matematikundervisningen. Fokus här ligger inte på att eleverna ska 

komma på egna modeller och strategier utan träna på och bli vana med de modeller 

som redan finns.  

 

Anledningen till att denna modell används för att analysera de intervjuer som har 

genomförts är för att dessa modeller kan visa hur lärare kan arbeta på olika sätt med 

eleverna. Man kan se om läraren vill försöka få eleverna att tänka ut andra strategier 

än de som redan finns, eller att eleverna endast ska lära sig de strategier som finns. 

Det kan vara en intressant syn att se om och hur lärarna har sin undervisning och 

tanke som liknar dessa modeller. Denna modell anser jag kan belysa mer än andra 

modeller hur lärare arbetar kan arbeta på olika sätt med eleverna. 

 

4. Metodologi 

I detta avsnitt beskrivs de metoder och material som har använts för att besvara 

arbetets forskningsfrågor. Urval, genomförandet av intervjuer, transkribering, etiska 

aspekter samt reliabilitet och validitet finns även med under detta avsnitt. 

4.1. Urval 

De lärarna som deltog i denna studie var fyra stycken lärare på två olika skolor. Valen 

av lärare var slumpmässiga då det frågades ett antal lärare och använde de som sa ja 

till att medverka fick vara med. Bryman (2011) kallar det för ett bekvämlighetsurval 

där det finns personer som är lättåtkomliga till den person som forskar.  Tanken var 

först att ha fyra lärare från samma skola eftersom placeringen inte spelade någon roll 

då studiens syfte var att ta reda på varje enskild lärares syfte med konkret material. 

Dock kom möjligheten till att intervjua två andra lärare från en annan skola i en 

annan kommun och tog då den möjligheten Kontakten med den första skolan skedde 

i form av ett besök där studiens syfte förklarades, medan på den andra skolan sköttes 

det först via mailkontakt innan besöket för intervjuerna skedde. Vid varje samtal med 

varje lärare förklarades även vad lärarna har rätt till angående de etiska aspekterna 

som Vetenskapsrådet (2011) tar upp.  
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För att sätta läsaren i en kontext ges nedan en kort presentation av de lärare som 

deltog i denna studie. Jag har döpt dem till lärare A, B, C och D för att hålla dem 

anonyma för att på så sätt ta hänsyn till konfidentalitetskravet. 

Lärare A började sitt arbete inom fritidsverksamheten i några år innan valet kom till 

att bli en lärare med utbildning från F-6 och har varit verksam klasslärare i ca sex år. 

Lärare A undervisar i matematik flera gånger i veckan, både i helklass men också i 

halvklass, mesta av matematikundervisningen sker i halvklass.   

Lärare B har arbetat ca fyra år som lärare där inriktningen till största delen har varit 

åk 1–3. I nuläget arbetar läraren i ett lärarsystem som gör att den största 

undervisningstiden går till matematiken. 

Lärare C har varit verksam lärare i ca 30 år och har arbetat som klasslärare under alla 

dessa år och undervisar i alla ämnena.  

Lärare D var till en början förskollärare i några år innan lärarexamen togs och har 

varit verksam klasslärare sedan dess och har även alla ämnen lika mycket i skolan. 

 

4.2. Datainsamling 

I denna studie gjordes det semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att ta reda på 

vad verksamma lärare har för uppfattning om arbetet med konkret material i 

matematikundervisningen. Bryman (2011) skriver att genom att ha kvalitativa 

intervjuer blir intervjun mer allmän om det aktuella ämnet och informanterna får 

berätta om sina egna tolkningar och sätt att se på olika saker, i det här fallet konkret 

material. Ostrukturerade intervjuer var inte aktuella då de är alltför öppna och i 

denna studie var syftet att få fram specifika teman för att få svar på de aktuella 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Vid valet av intervju föll det på att den skulle 

vara semistrukturerad för att lättare hålla sig inom ramen konkret material i 

matematikundervisningen. Bryman (2011) skriver att det är en fördel att ha 

semistrukturerade intervjuer om du som intervjuar vill förhålla dig till vissa punkter 

men ändå vill att intervjupersonen ska ha möjligheten att svara öppet. Bryman (2011) 

skriver även att genom att ha kvalitativa intervjuer gör att den som blir intervjuad 

kan prata mer fritt och röra sig i olika riktningar om ämnet, som då kan tolkas att det 

är viktigt för han/henne. Det ansåg jag att det lyckades skapas under intervjuerna.  
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Frågorna som ställdes var öppna då syftet var att de skulle beskriva med egna ord hur 

de såg på konkret material i matematikundervisningen eftersom syftet med studien 

var att ta reda på så mycket som möjligt av varje fråga. Även Bryman (2011) anser att 

genom att ha kvalitativa intervjuer så kan de bli mer detaljerade än att ha en 

kvantitativ intervju.  

 

Alla intervjuer skedde på de skolor som lärarna arbetar på. Tre av intervjuerna 

skedde i varderas lärares klassrum efter eleverna hade slutat och de fjärde skedde i 

ett grupprum på skolan. Bryman (2011) skriver om hur viktigt det är med miljön där 

intervjun ska ske är lugn och inte flera störningsmoment som kan göra att intervjun 

blir påverkad, därför valde vi att sätta oss ner när eleverna hade gått hem för dagen. 

För annars finns det en risk att de kommer in på rasterna och hämta saker och så 

vidare i klassrummen.  

 

Inför intervjuerna hade det skrivits ner ett antal frågor som var mesta dels öppna, 

men hade några som var lite specifika och uppföljningsfrågor för att få ett sådant 

brett svar som möjligt. Bryman (2011) skriver att det är bra att ha varierande frågor 

för att få en bred och tydlig bild av den som blir intervjuad.  

Intervjufrågorna diskuterades tillsammans med handledare där vi, bland annat, 

tillsammans lagt upp intervjufrågorna efter en viss ordning (se bilaga 1), Exempelvis i 

fråga 2 ville jag att läraren skulle beskriva hur den arbetar med konkret material i 

matematikundervisningen. Under den frågan fanns det tio stödfrågor som kunde 

vara till hjälp om en fråga inte besvarades. Under intervjuernas gång satt jag och 

bockade av lite och strök de frågor som läraren svarade på för att inte ställa frågor 

som redan hade besvarats. Varje intervju tog cirka 20–25 minuter att genomföra och 

även Bryman (2011) skriver att intervjuer som är korta kan vara användningsbara 

och ge ut den information som behövs.  

 

Varje intervju spelades in på en mobiltelefon, detta ansåg som lättast då det var den 

lättaste tillgången när det kom till transkribering. Bryman (2011) skriver om att det 

är bra att spela in intervjuerna för att de svar som kommer från de intervjuade blir så 

korrekta avskriva som möjligt. Om man endast antecknar finns risken att man tolkar 

svaren på felaktigt sätt och att man kan missa de betydelsefulla sakerna som sägs. 
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Efter varje intervju transkriberades det material som hade spelats in. Först 

transkriberades allt som hade sagts under intervjun ordagrant. Här påpekar Bryman 

(2011) hur viktigt det är för den person som transkriberar att man är fokuserad och 

har tid att skriva det som sägs, annars kan det bli lätt att man missar och skriver det 

man tror som ska sägas eller inte lyssnar tillräckligt. 

 

4.3. Analys av data 

När resultatet hade samlats in letade jag efter teman som lärarna hade gemensamt 

men även saker som skiljde dem åt. Bryman (2011) kallar det för tematisk analys där 

forskaren letar efter olika teman utifrån det du söker.  De teman som jag följde var 

hur lärarna definierade konkret material, hur det användes i undervisningen samt 

vilka möjligheter och hinder det fanns med konkret material i 

matematikundervisningen. Med andra ord söktes teman utefter studiens 

forskningsfrågor. Varje tema blev färgmarkerat med olika färger för att lättare kunna 

sammanställa och jämföra de olika lärares resultat.  

 

Efter färgmarkeringen av de olika teman som skapades, jämfördes de olika lärarnas 

svar för att se om det skiljde sig åt eller var lika. För att kunna göra denna analys 

skapades det underkategorier till respektive tema för att lättare kunna placera in 

lärarnas svar mot de färgmarkeringar som gjordes. Dessa underkategorier togs fram 

induktivt, det vill säga inget färdigt ramverk användes utan kategorier kom ifrån den 

data som analyserades (Bryman, 2011). Underkategorierna till det första temat 

gällande lärarnas definition av konkret material är bland annat definitioner utifrån 

materialets materiella egenskaper eller syftet med materialet. De olika 

underkategorierna utvecklas ytterligare i resultatdelen. Med stöd av 

underkategorierna kunde resultatet presenteras på ett tydligare sätt. 

 

Slutligen studerades varje lärares svar för att ge en samlad bild av deras respektive 

syn på konkret material. För att ge denna samlade bild användes det teoretiska 

ramverket som beskrivs under rubrik tre i detta arbete. Jag gjorde en tolkning om vad 

jag ansåg att den aktuella läraren hade för teoretiskt ramverk, om det var ”Learning 

with model” eller ”learning to model”. 
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4.4. Etiska aspekter 

De etiska aspekterna som Vetenskapsrådet (2011) informerar om är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa har tagits hänsyn till i denna studie. 

 

Informationskravet innebär att den person som forskar ska informera de berörda 

personerna för att de ska veta vilket syfte studien har.  Informationskravet har varit i 

beaktning genom att jag tydligt berättat för de lärarna som deltagit i studien om vad 

studien handlar om och vad det var för syfte med studien. Innan de fick tacka ja hade 

de blivit informerade om att de skulle ske en intervju med frågor som kommer handla 

om konkret material i matematikundervisningen.  

 

Samtyckeskravet innebär att den/ de personer som är med i studien får själva 

bestämma om de vill vara med eller inte. Samtyckeskravet var i åtanke för att de 

berörda lärarna som fick förfrågan fick frivilligt ställa upp och medverka i studien, 

det fanns inga krav.  

För undersökandet över att hitta lärare till studien kom det några nej av olika orsaker 

och det fick accepteras. Vetenskapsrådets artikel om ”God forskningssed” (2011) 

betonar hur viktigt det är att ha ett samtycke från de berörda och i det här fallet en 

intervju som spelades in. Inför varje intervju frågades det om det var okej om 

intervjuerna spelades in för eget bruk för att få med helhetsbilden så mycket som 

möjligt. Alla intervjuerna fick godkännande att spelas in.  

 

Konfidentalitetskravet innebär att de uppgifter som forskaren får av de inblandade 

ska ske varsamt och förvaras så att inga andra ska kunna ta del av de uppgifter som 

delas ut. Nyttjandekravet innebär att de material som samlats in är endast till den 

aktuella studien. Konfidentalitetskravet och nyttjandekravet har tagits i beaktning då 

det har setts till att all information, intervjuer och lärarnas identitet har varit 

anonyma och har bara vart för denna studie och ingen annans. Jag har lovat att den 

data som samlats in ska sedan raderas för att inte spridas vidare. (Vetenskapsrådet, 

2011) skriver om hur viktigt det är att hålla anonymitet och integritet för de 

intervjuade personerna om det är aktuellt, och i det här fallet var det inga svårigheter 

att hålla personerna anonyma då studien inte påverkas om det är en man eller kvinna 

som svarar eller vart den arbetar. 
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4.5. Reliabilitet och validitet 

I detta avsnitt beskrivs frågor gällande reliabiliteten och validiteten av detta arbete.  

 

Reliabilitet mäter om studiens genomförande är tillförlitlig och om man skulle göra 

om undersökningen skulle svaren bli detsamma. I denna studie argumenteras det för 

att reliabiliteten är hög då intervjuerna var fokuserade på hur lärarna arbetar med 

konkret material och hur de såg på materialet. Denna studie gjordes genom att göra 

semistrukturerade intervjuer som var kvalitativa och efter genomförandet av studien 

anser jag att det var det mest lämpade metoden för denna studie. Av intervjuerna 

ville jag få fram olika teman när det kom till konkret material och de svaren kom 

fram. Hade enkäter och observationer genomförts tror jag att svaren hade blivit 

detsamma då studien handlade om vad lärare har för syn samt arbetar med konkret 

material i sin matematikundervisning. 

Efter varje intervju transkriberades materialet noga genom att inte lägga in några 

egna värderingar eller åsikter om svaren som kom, eftersom studien vill belysa hur 

olika lärare har för syn på konkret material. Bryman (2011) skriver att när en 

reliabilitet oftast mäts när det kommer till en kvantitativ studie eftersom man 

studerar statistik och har med siffror mer och vill då vara säker på om studien är 

pålitlig.  

En kvalitativ generalisering kan vara ett problem då resultatet av studien visar endast 

hur ett antal lärare i det här fallet ser på konkret material och hur de använder det i 

sin undervisning. Detta styrker inte att så är det i alla skolor i hela Sverige eller i 

Världen (Bryman, 2011). Dock är det inte syftet med denna studie utan den är att 

belysa om hur några lärare använder konkret material och hur det ser på det i sin 

matematikundervisning.  

 

Bryman (2011) skriver att validitetens syfte är att se om de slutsatser som har gjorts i 

studien hänger ihop med den undersökning som har gjorts. Jag anser att 

undersökningen hänger ihop med slutsatsen eftersom forskningsfrågorna utgör hela 

grunden till studien. Forskningsfrågorna formulerades om lite grann under 

intervjuerna för att få med de som en naturlig del under intervjun för att få svar på 

frågorna. Validiteten i denna studie stärks ännu mer då det gjordes en liten 

pilotstudie innan tillsammans med en annan verksam lärare.  
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Det gjordes en intervju med en lärare som fick besvara de frågor som var tänkt att ha 

med till intervjun med de lärarna som skulle vara med i denna studie. Det som togs 

med från pilotstudien var att det var vissa frågor som fick markeras för att eventuellt 

förtydliga mer, exempelvis hur läraren introducerar konkret material till eleverna. 

Där fick man ha några exempel redo eller kunna omformulera frågan så att den 

intervjuade förstod. Varje intervju spelades in och det var en bra metod för mig 

eftersom jag kunde i lugn och ro få ut de svaren som de frågor lärarna svarade på. Jag 

behövde inte känna oro om att missa nått som sades. Det tar även Bryman (2011) upp 

att det är ett bra sätt för att inte tolka fel och att få med allt som sades under 

intervjun. 

 

5. Resultat 

I resultatdelen beskrivs resultaten utifrån de forskningsfrågor som denna studie 

hade. I slutet ges även en sammanfattande bild med stöd av begreppen ”Learning to 

model” eller ”Learning with model”. 

 

5.1. Lärarnas definition av konkret material 

Lärarnas svar gällande definition av konkret material kunde kopplas till olika 

underkategorier som gällde antingen materialets egenskaper eller materialets syfte 

  

Samtliga lärare definierade konkret material som ett material eleverna kan arbeta 

laborativt med i matematikundervisningen och att det är material som eleverna kan 

plocka med. Lärare A sa även att konkret material kunde vara digitalt, att eleverna får 

jobba med konkret material via smartboard eller datorn, där de får flytta runt 

material och lösa uppgifter.  

 

Konkret material för mig är material som man kan laborera med…sånt där man 

kan flytta och dra och sådana saker. Det är för mig konkret material. Där man 

kan arbeta med händerna på något vis. (Lärare A) 

 

Lärare B och C definierade även konkret material utifrån syftet med materialet då de 

berättade att konkret material för dem var att kunna synliggöra det abstrakta i 

matematiken.  
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Det är ett sätt för eleverna att få det så tydligt som möjligt när man går igenom 

nya moment, för att kunna förtydliga, att inte bara prata om det teoretiskt utan 

även praktiskt. (Lärare C) 

 

Allt material som man kan arbeta laborativt med, med andra ord allt som går att 

plocka med och eleven kan se vad som händer när de ska räkna. (Lärare B) 

 

5.2. Lärarnas användning av konkret material i 

matematikundervisningen 

Lärarnas svar gällande användningen av konkret material i 

matematikundervisningen, samt vad det är för material lärarna använder till 

eleverna. 

 

Användningen av konkret material ser lika ut i vissa avseenden men skiljer sig 

samtidigt i andra avseenden. Alla lärare sa att målet med matematik var att få en 

färdighetsträning, att eleverna ska klara av och räkna ut tal och bli säkra på vad det är 

de gör och på vägen dit behöver de hjälp, bland annat av konkret material för att 

befästa matematiken. 

 

Är det nya arbetsområden…där har alla barn från första början jobbat med 

laborativt material, där vi flyttat klossar, delat upp klossar och så. Sen är det vissa 

som behöver det…inte alla elever, men till vissa. (Lärare A) 

 

Jag arbetar med det egentligen från två håll…när man presenterar nya moment så 

kan det vara bra att alla har. Men också att det alltid finns tillgängligt så att man 

kan gå och hämta. (Lärare C) 

 

Jag använder det dagligen i min undervisning, då jag har flera elever som 

behöver se vad som händer när vi räknar. Matematiken blir annars för abstrakt 

för dessa elever. (Lärare B) 

 

Det nämner även lärare A att konkret material ska finnas för de elever när 

tankeverksamheten blir för jobbig och de inte kommer framåt. Det konkreta 

materialet ska finnas med som ett stöd för att komma vidare och lättare förstå 

matematiken. 
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När det kommer till vad för material som de använder som konkret material är det 

ganska lika då alla lärarna använder pengar, stenar, klossar och hundrarutan mest. 

Lärare C och D säger dock att när de har genomgångar så använder de samma 

material tillsammans men eleverna för att alla ska hänga med under genomgången. 

Det är då lärarna som bestämmer om till exempel de vita stenarna ska representera 

tiotal och de svarta stenarna ental.  

När det senare är dags för eleverna att jobba enskilt så får de använda samma 

material eller använda annat material som de känner sig bekväma med.  

 

För sen handlar det ju om hur barnen lär sig. En del älskar att räkna med pengar 

och tycker att det är det absolut tydligaste, medan en del tycker det är helt 

konstigt och vill hellre ha de här stavarna för i deras ögon är de mycket mer 

tydligare. Och då ska de också veta hur man använder båda så att de själva kan 

välja vilket de tycker/känns bäst för dem.  (Lärare D) 

 

Alla lärarna anser att de använder konkret material tillsammans med eleverna för att 

synliggöra det abstrakta och att eleverna tydligt ska se vad det är som händer när de 

räknar ut ett tal. Alla lärare förutom lärare B använder konkret material när de har 

genomgångar och när de ska börja på nya arbetsområden inom matematik. Lärare B 

använder dock konkret material dagligen i sin undervisning för de elever som 

behöver det. 

 

Alla lärarna som intervjuades pratade om hur viktigt det var att det konkreta 

materialet som de använder ska alltid vara tillgängligt för eleverna, antingen i ett 

skåp eller framplockat av läraren innan lektionen. Detta för att eleverna ska bara 

kunna gå fram eller veta vart det konkreta materialet finns för att hämta om de 

känner att de behöver det. Då kom frågan upp om det är okej för alla elever att 

använda konkret material när de behöver det. Alla lärare svarade ett bestämt ja på 

den frågan.  

 

Vi kan ju ha de som vanligtvis fattar sen säger det stopp och då är det så att alla 

kan använda konkret material. Därför har vi det gemensamt på alla genomgångar 

så att det blir ett naturligt att använda och inte något konstigt. (Lärare D) 
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Lärare A sa även att det inte spelar någon roll på vilken nivå eleverna ligger på utan 

alla ska ha tillgång till konkret material när det går lite trögt och behöver ett 

hjälpmedel för att komma vidare. 

 

5.3. Möjligheter 

Lärarnas syn på möjligheter med konkret material i matematikundervisningen. 

 

Alla lärare framförde att det fanns flera möjligheter med att använda konkret 

material under undervisningens timmar. En av de största möjligheterna var att 

eleverna kunde lära sig den abstrakta matematiken lättare om de hade tillgång till 

konkret material under tiden.  

Alla lärare framförde även att ju mer konkret du kan vara som lärare att använda 

konkret material i undervisningen, gör att fler elever lättare kan hänga med och 

förstå. Du tappar inte eleverna lika lätt med att använda konkret material eftersom 

det blir tydligare för de flesta eleverna.  

 

Och det vet man också att barn…ju yngre barnen är ju mer konkret måste du 

vara. För att tydliggöra det du håller på med. (Lärare D) 

 

5.4. Hinder 

Lärarnas svar på vilka hinder det kan vara med att använda konkret material i 

matematikundervisningen.  

 

Samtliga lärare hade svårt att komma på direkta hinder med konkret material i 

matematikundervisningen för att de framförde att konkret material är ett sånt 

hjälpmedel som bara finns där och för att tydliggöra för eleverna hur man kan räkna 

ut olika saker. Lärare D såg inga hinder med att använda konkret material. Det var en 

sak som de andra lärarna påpekade som kan bli ett hinder för eleverna när de 

använder konkret material, och det var att eleverna kan bli för bekväma med att 

använda konkret material och att de inte kan ”tänka själva”, utan alltid behöver stöd 

och hjälp av det konkreta.  

 

Att de känner sig låsta vid det konkreta materialet så att de inte kan tänka fritt 

överhuvudtaget. Och inte tro sig kunna. Det kan bli ett hinder. (Lärare A) 
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Lärare C nämnde även att ett hinder kan bli du som lärare, om att du inte kan ha den 

kollen riktigt för de som använder konkret material och att de använder det utan veta 

varför och utan att tänka. 

För det ska bara inte slentrianmässigt slängas fram till material till alla, utan alla som 

känner att de ska behöva använda det ska använda det. Där framförde dock Lärare C 

och D att det är viktigt att du som lärare har en liten fingertopps känsla när det 

kommer till elever som använder konkret material. För där kan du som lärare känna 

att den eleven klarar sig utan. Då får man vara med och stötta och säga att hen klarar 

nog det där utan konkret material och så testar man räkna ut uppgiften tillsammans 

med eleven. Men om det inte går så ska man ta till konkret material direkt så att inte 

eleven känner sig misslyckad.   

 

Lärare C och D framförde även att det finns så mycket konkret material som du lärare 

kan införskaffa och att det ibland kan bli för mycket. De berättade att i 

läromedelskataloger finns det otroligt mycket som du kan köpa in som du kan 

använda, men det skapar en förvirring för hur du som lärare ska kunna använda 

allting. 

 
 
 

6. Slutsatser  

Definitionen av konkret material låter lika bland alla fyra lärare. Alla lärare framförde 

definitioner som att konkret material är ett material som används för att tydliggöra 

det abstrakta Deras användning av konkret material i undervisningen är lika på vissa 

punkter men samtidigt skiljer de sig åt, exempelvis att alla använder de i 

matematikundervisningen men att några även använder det under genomgångar, 

medan andra gör det inte. När det kommer till möjligheter och hinder så ser lärarna 

främst bara möjligheter med att använda konkret material, exempelvis att eleverna 

tydligt kan se det abstrakta. Men att det största hindret kan bli att eleverna kan bli för 

bekväma med att använda konkret material och inte ”tänka själva”.   
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Utifrån det teoretiska ramverket som denna studie har kan man se en liten antydan 

på att lärarna använder de olika modellerna på olika sätt. Beroende på vad läraren 

har för syfte med lektionen så kan modellerna användas i olika områden i matematik. 

Exempelvis när lärare C och D hade genomgång så såg man en antydan till ”Learning 

with model” då läraren bestämde vad och hur de skulle göra. Men efteråt fick 

eleverna välja själva och då bytta det lite till ”Learning to model”.  

 

En orsak till att C och D jobbar ganska lika kan vara för att de båda arbetar i en 

årkurs på samma skola och delar tankar och erfarenheter med varandra. 

 

6.1. Definitionen kring konkret material 

Det resultat som kom fram hur lärarna definierar konkret material är likasinnat som 

både Bouck och Flanagan (2010) samt Skolverkets rapport (Skolverket, 2011: b) 

antyder hur konkret material är i matematikundervisningen, att det är ett material 

som ska tydliggöra det abstrakta i matematiken. Det som dock är intressant från 

tidigare forskning och resultatet är att i tidigare forskning togs det upp och 

diskuterades att konkret material oftast förknippas med laborativt material, men 

under intervjuerna togs aldrig laborativt material upp som ett eget material. 

Resultaten angående vad lärarna hade för definition av konkret material var 

intressant eftersom i Lgr11 (Skolverket, 2011: a) finns det ingen definition om vad 

konkret material är och innebär i matematikundervisningen bara att det ska 

tillämpas utav eleverna.  

 

Både Rystedt och Trygg (2010) och Skolverkets rapport 366 (Skolverket, 2011: b) tar 

upp att konkret material ska vara material som eleverna känner sig trygga och 

bekanta med och att material brukas delas in i olika grupper, vardagliga och 

pedagogiska material. Det material som lärarna använder var ganska lika och 

materialen var både vardagliga föremål och pedagogiska föremål som framkommer 

under undervisningstimmarna. Det var stenar, pengar, kuber, hundrarutan m.m. 
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6.2. Konkret material i undervisningen 

Resultatet anses visa att alla lärarna använder konkret material för att synliggöra det 

abstrakta i matematiken och för att eleverna tydligt ska kunna få se vad det är som de 

gör. Samma syn har även Tid för matematik (Skolverket, årtal saknas) och 

Skolverkets rapport 366 (Skolverket, 2011: b) där de anser att de konkreta materialen 

ska användas för att synliggöra det abstrakta i undervisningen och kunna befästa det 

på något.  

Vidare säger även Skolverkets rapport 366 (Skolverket, 2011: b) att det är viktigt att 

läraren introducerar konkret material till eleverna så att de vet hur de ska användas. 

Det kunde man se hos både lärare A, C och D där de hade genomgångar och visade 

för eleverna hur de kunde använda konkret material. Lärare B nämnde dock aldrig 

hur hen introducerade konkret material till eleverna. Hen sa bara att hen visar att det 

finns och hur det används, dock inte mer om hur hon lär eleverna använda det. 

 

6.3. Möjligheter och hinder med konkret material 

Alla lärarna såg bara möjligheter med att använda konkret material. Bland annat 

genom att använda konkret material så synliggör du den abstrakta matematiken 

mycket för eleverna. I tidigare forskning nämns det dock att den största möjligheter 

som finns med konkret material är att eleverna lättare sig kan lära sig addition och 

subtraktion lättare (Thompson, 1994).  

 

Det hinder som lärarna kunde anse sig vara med konkret material var att eleverna 

automatiserade konkret material för mycket och kunde inte ”tänka själva” utan det. 

Detta var något som inte nämndes i tidigare forskning utan där var det att läraren 

kunde ha för stort fokus på det konkreta materialet och att det kan skapa förvirring 

hos eleverna (Thompson, 1994; & Skolverkets rapport, 2011: b). 

Thompson (1994) nämnde också att det kan bli ett hinder med konkret material då 

eleverna kan se materialet som läraren använder som något annat än vad läraren 

hade tänkt sig, men ingen av de intervjuade lärarna lyfte upp det som ett möjligt 

hinder. 

 



 23 
 

6.4. Resultatsammanfattning 

För att ge en samlad bild av lärarnas syn på konkret material i 

matematikundervisningen kan de karaktäriseras som konkreta material för ”Learning 

to model” eller ”Learning with model”. 

 

Lärare A – kan ses som att arbeta med både ”Learning to model” och ”Learning with 

models” eftersom eleverna får använda olika konkreta material i undervisningen till 

exempel när de har genomgångar, samt komma på hur man kan lösa uppgiften. Sen 

fanns det tillfällen som läraren kommer in och styr hur de ska tänka, det kunde 

exempelvis vara om en elev inte kommer vidare och det har låst sig. Då kan läraren 

visa sin metod för att försöka tydliggöra så att eleven lär sig.  

Det kunde exempelvis vara när de arbetar med uppställning och eleven inte kom 

vidare, utan då kom läraren och hjälpte till med att ta hjälp av det konkreta 

materialet för att det skulle bli tydligare för eleven och så och komma vidare.  

 

Lärare B – kan ses som att jobba mer med ”Learning with model” då läraren inte har 

så mycket genomgångar med konkret material utan eleverna får själva använda om 

de känner att de behöver för att lösa uppgifterna. De får till exempel ta material när 

de känner att de behöver och läraren har flera olika konkreta material som eleverna 

kan använda och ha tillgång till.  

 

Lärare C – anser att läraren använder både ”Learning to model” och ”Learning with 

model” då de har ganska strikta genomgångar där läraren bestämmer material och 

hur de ska räkna. Men sen får de även fritt använda konkret material för att lösa 

uppgifterna. Ett exempel kan vara när de arbetar med tiotal och ental så bestämmer 

läraren att de svarta stenarna ska vara tiotal och de vita ental för att alla elever ska 

hänga med när de diskuterar om de olika stenarna. Sen när eleverna får arbeta fritt så 

får de använda annan konkret material som representerar tiotal och ental.   

 

Lärare D – samma sak som lärare C att ganska strikt i genomgångarna men senare 

får de pröva och testa sig fram. Exempelvis är det att läraren bestämmer värdet av de 

olika materialen när det är genomgångar, men när eleven arbetar själv får hen ändra 

värdet på stenarna eller använda annat material som hen känner sig mer bekväm 

med. 
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7. Diskussion 

På det stora hela kan man se att det konkreta materialet används ofta i 

undervisningen och att det är för att eleverna ska tydligare se det abstrakta i 

matematiken. Hur lärarna använder det är lite olika men i stora drag använder de det 

vid genomgångar och för att lösa olika matematiska uppgifter. Man kan se vissa drag 

som kan antyda på om de arbetar likt ”Learning with model” eller ”Learning to 

model”, beroende lite på vad de gör i deras undervisning.  

 

Denna studie har visat hur fyra olika lärare ser på konkret material och hur de 

använder det i sin matematikundervisning. Intressant var att se att trots att Lgr11 

(Skolverket, 2011) inte har en definition vad konkret material är, så ser ändå dessa 

lärare på konkret material på likartade sätt trots deras olika bakgrund och 

erfarenheter. Hur kommer det sig att det kan vara så? Med tanke på att Lgr 11 

(Skolverket, 2011) inte har någon egen definition av vad konkret material är i 

matematikundervisningen. Även Bouck och Flanagan (2010) och Rystedt och Trygg 

(2010) som diskuterar konkret material har inte heller någon definition om vad 

konkret material är i matematikundervisningen.  

 

En fundering som jag fick var att konkret material är ett brett begrepp och kan tolkas 

från person till person. För konkret material används inte bara i matematik utan i alla 

ämnen och inte bara i skolan med elever. Även vi vuxna konkretiserar saker för att 

det ska bli tydligare över det vi gör. Men tillbaka till konkret material i 

matematikundervisningen, hur ska lärarna veta vad och hur de ska använda 

materialet för att det ska bli så bra så möjligt för eleverna? För i flera artiklar (tex 

Thompson, 1994, Durmus och Karakirik, 2006, McNeil och Jarvin, 2007, Bouck och 

Flanagan, 2010) och rapporter (Skolverket, 2011: b) lyfter man fram att det konkreta 

materialet har en stor del i dagens matematikundervisning men att det kan ha olika 

syften beroende på vem du frågar. 

I resultatet kunde man se att lärarna arbetar med konkret material på sitt sätt för att 

eleverna ska få den kunskap och förståelse som behövs för att lära sig om matematik. 

I resultatet kan man också antyda på att alla lärare låter sina elever använda konkret 

material när de behöver de och har det som ett verktyg i matematikundervisningen 

för att det abstrakta ska bli mer konkret. Men kan det då bli att eleverna inte får 

någon möjlighet att tänka abstrakt och komma ifrån det konkreta?  
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Det togs upp som ett eventuellt hinder för eleverna i både Thompson (1994) och i  

Skolverkets rapport 366 (2011) sägs det att eleverna kan ha svårt att lämna det 

konkreta för att tänka mer abstrakt. Eleverna får svårare att ”tänka själv”.  

 

Konkret material kommer troligtvis att finnas tillhands för både vuxna och barn hela 

tiden eftersom det är ett bra hjälpmedel för alla och i alla ämnen, men också i 

vardagen. Men eftersom det finns så mycket material en lärare kan införskaffa så 

vore det väl bra att det finns mer utbildningar och hjälp som en lärare kan ta till för 

att lära sig hur man kan använda materialet. Med den hjälpen kanske man kan 

använda samma material till olika syften och områden. Därför skulle det vara 

intressant om det gjordes fler studier om vad syftet är med att använda konkret 

material och hur man kan använda det, genom att studera olika utbildningar och 

läromaterial som finns och varför de finns. Till exempel varför skapar man material 

som ser ut som dinosaurier, är det för att fånga intresse hos barnen eller ser läraren 

det som en kul grej att införskaffa? Vad har företaget bakom materialet för syfte och 

efterfrågan kring att just göra dinosaurier som konkret material? För Thompson 

(1994) nämner att det är viktigt att materialet man använder som konkret material 

inte blir som en lekstund för eleverna utan ska ge ett syfte till elevernas lärande.  

Det skulle även vara intressant ta reda på om det konkreta materialets betydelse i 

undervisningen och hur lärare mer jobbar med det. För det stora syftet är väl 

egentligen att eleverna ska lösa de flesta tal med huvudräkning? 

 

Om denna studie skulle göras om och jag anser att den skulle bli likvärdig eftersom 

studien ville ta reda på hur olika lärare ser på konkret material och hur de använder 

det i sin undervisning. Detta skulle kunna leda till att mer forskning görs kring 

ämnet. Däremot kan denna studie säga att lärare har oftast ett syfte med att använda 

konkret material i sin matematikundervisning. Alla lärare använder och undervisar 

med konkret både lika och olika när det kommer till olika punkter men alla vill att 

eleverna ska uppnå en färdighetsträning. Målet som alla vill är att synliggöra det 

abstrakta för eleverna för att ha en bild över hur det kan vara. Målet är att eleverna 

sedan ska kunna komma ifrån det konkreta mer och mer för att ha det abstrakta 

tänkandet, dock med hjälp av konkreta bilder i huvudet.  
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Det nämner även Tid för matematik (årtal saknas) och Skolverkets rapport 366 

(2011) att tanken med att använda konkret material i matematikundervisningen ska 

vara ett hjälpmedel för att eleverna ska lättare kunna förstå och lära sig det abstrakta. 

 

8. Avslutning 

Avslutningsvis kan man säga att denna studie vill belysa hur lärare kan definiera och 

använda konkreta material i skolans matematikundervisning trots att det inte finns 

några tydliga riktlinjer på vad konkret material är (Skolverket, 2011) och hur det kan 

användas i undervisningen. Konkret material är en stor del av 

matematikundervisningen och det är viktigt att läraren har ett syfte med materialet 

för att det inte bara ska bli en lek (Thompson, 1994). Syftet med denna studie var att 

flera kan se att ett sånt viktigt och till stora del ett bra verktyg kan tolkas på flera olika 

sätt och det kan leda till missförstånd eller inte lika likställd undervisning för 

eleverna. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

1. Vad är konkret material för dig i matematikundervisningen? 

2. . Skulle du kunna beskriva lite grann hur du arbetar med konkret 

material i matematikundervisningen?  

a) Om det används – anledningen till att det används  

b) Om det inte används – anledningen till att det inte används  

c) När använder du konkret material?  

d) Vilken typ av konkret material används?  

e) På vilket sätt använder du det i undervisningen? Ge gärna något 

konkret exempel.  

f) Vilka elever får använda sig av konkret material? Varför just 

dessa?  

g) Hur introducerar du konkret material till eleverna?  

h) Om och hur arbetar du med övergången mellan konkret material 

och abstrakt matematik?  

i) Hur följer du upp arbetet med konkret material i 

matematikundervisningen?  

j) I vilket syfte använder du konkret material? 

3. Hur kom du i kontakt med att använda konkret material? 

 

4. Finns det några möjligheter att använda konkret material? Om ja, 

vilka och varför ser du detta som möjligheter? 

 

5. Finns det några hinder med att använda konkret material? Om ja, 

vilka och varför ser du dessa som hinder? 
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6. Var har du fått kunskap själv kring konkret material? (ex skolgång. 

Lärarutbildning, fortbildning) 

 

7. Känner du ett behov av att lära mer kring konkret material? Om ja, 

i så fall kring vad? Vilka möjligheter har du till att få lära mer kring 

konkret material? 

 

8. Kan du ge lite bakgrundsinformation om dig själv? (ex lärarexamen 

(om och när), hur länge hon vart lärare, fortbildningar, 

undervisningserfarenheter överlag och i matematik) 

9. Är det något du skulle vilja tillägga till denna intervju? 
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