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I Sverige består matematikundervisningen till större del av att eleverna arbetar 
enskilt i läroboken. Tidigare forskning tyder på att lärare behöver ha variation i 
undervisningen och tillämpa olika undervisningsmetoder. Syftet med denna 
studie är att undersöka hur lärare arbetar med konkret material i 
matematikundervisningen samt hur de bedömer att eleven förstått det 
matematiska mål som användning av det konkreta materialet var avsett att leda 
till. Data samlades in via observationer och semistrukturerade intervjuer och 
analyserades genom kategoriseringar med hjälp av färgkodning. 
Resultatet visar hur lärare arbetar med konkret material men att det mest 

förekommer med enskilda elever som en anpassning och inte i helklass. Det 

visar även hur de kan bedöma att eleven förstått och uppnått det matematiska 

målet med hjälp av just konkret material genom att läraren är med eleven i 

situationen och eleven förklarar vad den gör. Slutsatsen är att konkret material 

fungerar som ett komplement för det abstrakta i matematikboken och som ger 

alla elever fler vägar att nå de matematiska målen.  
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1. Inledning 

Matematikundervisningen i grundskolan i Sverige idag består till stor del av att 
läraren följer innehållet i en lärobok som eleverna arbetar enskilt i (Boesen m. fl., 
2013). Ahlberg (2000) styrker det och hon skriver att det lätt blir en tävling mellan 
eleverna vem som har kommit längst i matematikboken. Rydstedt och Trygg (2005) 
beskriver att elever får fler möjligheter till olika sätt att lära om läraren använder 
flera arbetssätt i undervisningen. De skriver även att det passar vissa elever att arbeta 
i läroboken endast men andra elever behöver mer omväxling under lektionerna. 
Eftersom elever lär olika behöver läraren använda olika undervisningsformer som 
innehåller varierande innehåll och arbetssätt, menar Rydstedt och Trygg (2005). 
Löwing och Kilborn (2002) skriver att man bör bygga upp ett antal fungerande 
verktyg som gör att det finns något som passar för alla elever. Det finns stora krav på 
att undervisningen i grundskolan ska konkretiseras och vara verklighetsförankrad. 
Skollagen (SFS 2010:800) säger att alla elevers olika behov ska tas till hänsyn i 
utbildningen. Den säger även att utbildningen ska innehålla stimulans och stöd för 
att eleverna ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. I denna studie ligger 
fokus på användandet av konkret material som en av vägarna till kunskap i 
matematikundervisningen. Konkret material inom matematiken är ett fysiskt verktyg 
som används för att synliggöra specifika fenomen, införa symboler och beskriva 
iakttagelser (Häggblom, 2013). Det kan till exempel vara pengar eller klossar. 

1.1  Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur fyra grundskollärare arbetar med konkret 
material och hur lärarna bedömer att användandet av konkret material har hjälpt 
eleven att uppnå det matematiska mål som materialet var en möjlig väg till.  
 

Forskningsfrågor 

1. Hur använder fyra grundskollärare konkret material för att nå det matematiska 
målet? 
2.  Hur kan fyra grundskollärare avgöra att en elev har lärt sig den matematik som var 
menad att lära med hjälp av det konkreta materialet?  
 

1.2 Disposition 

Studien börjar med en inledning som följs utav syftet och forskningsfrågorna. 
Därefter presenteras den bakgrundslitteratur som ligger till grund för analyser och 
tolkningar som gjorts i studien. Sedan presenteras valet av metoder för 
datainsamling, urval och analysmetod. Vidare sammanställs resultaten utifrån 
studiens forskningsfrågor i en dataanalys som följs av en resultatsammanfattning. 
Slutligen kommer diskussioner om metoder och resultat samt en slutsats och tankar 
om fortsatt forskning. 
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2. Bakgrund 

Detta avsnitt är uppdelat i fyra delar. Den första delen behandlar lärobokens roll i 
matematikundervisningen. I den andra delen presenteras konkret material utifrån 
pragmatismen. Den tredje delen ger en förklaring till vad som menas med konkret 
material, en förklaring till varför det bör användas i undervisningen och några 
fördelar och nackdelar som finns med att använda material i undervisningen. Den 
sista delen behandlar styrdokumenten för grundskolan, där beskrivs vad som står om 
konkret material i läroplanen.  
 

2.1 Lärobokens roll i matematikundervisningen 

Ahlberg (2000) skriver om hur lärare använder läroboken som utgångspunkt i 
undervisningen utifrån tre inriktningar. Den första inriktningen är de lärare som endast 
använder läroboken som utgångspunkt och hela undervisningssituationen i matematik 
utgår från läroboken. Läraren med denna inriktning använder endast elevernas tidigare 
erfarenheter när de kan hjälpa till att förstärka innehållet i läroboken. I den andra 
inriktningen använder läraren läroboken som den huvudsakliga utgångspunkten men 
undervisningen utgår emellertid även från elevernas tankar och tidigare erfarenheter. I den 
tredje inriktningen lägger läraren upp undervisningen utan en lärobok. Utgångspunkten 
tas ifrån elevernas erfarenheter och behov. De lärare som har denna inriktning kan 
använda sig av delar från olika läroböcker för färdighetsträning. Vidare beskriver Ahlberg 
(2000) hur användning av endast en lärobok lätt kan leda till att planeringen läggs runt 
hur många sidor eleverna ska hinna med varje vecka. Det blir då mer fokus på att hinna 
med de sidor som läraren har satt upp som mål och eleverna hinner inte reflektera över vad 
de lär sig. Den matematik som eleverna ska lära blir därmed inte synliggjord och det blir 
lätt att eleverna tävlar mot varandra istället för att lära sig. Detta styrks av Emanuelsson 
m.fl. (1995) som skriver om hur eleven kan uppfatta matematiken som ett ämne med 
endast en samling uppgifter som ska genomföras. Författarna menar att eleverna kan 
känna igen vilka uppgifter de arbetat med tidigare men de lägger ingen vikt vid att 
reflektera över vad de lärt sig för matematik av uppgifterna. Löwing (2006) beskriver hur 
det kan uppstå problem när elever arbetar i egen takt i matematikboken då de stöter på nya 
avsnitt som läraren inte gått igenom. Resultatet kan då bli att läraren får lov att gå runt till 
alla elever och förklara vad de ska göra i boken och då går det mycket tid åt att gå runt och 
hjälpa alla elever. Eleverna börjar då ofta prata om annat när de väntar på hjälp för att det 
tar lång tid för läraren att gå runt till alla. Löwing (2006) menar att om läraren istället gick 
igenom varje avsnitt med hela klassen skulle eleverna kunna arbeta individuellt och inte 
ställa lika många frågor.  
 
I en rapport från Skolverket (2011b) beskriver de hur viktigt det är med variation i 
undervisningen. Författarna till rapporten studerade laborativ matematik i skolan. En av 
deras slutsatser var att om läraren skulle ersätta läroboken uteslutande med konkret 
material så krävs det att eleverna även får utrymme för att reflektera. Om eleverna inte får 
reflektera så kommer eleverna inte få en bättre förståelse för matematiken än om de endast 
arbetade med matematikboken. De skriver att all undervisning bör ha varierande metoder 
som sedan färdighetstränas på något sätt, till exempel i läroboken.   
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2.2 Konkret material ur ett pragmatiskt perspektiv 

Denna studie har tagit inspiration från pragmatismen och John Deweys syn på 
begreppet “learning by doing”. Enligt Säljö (2014) är pragmatismens filosofiska 
utgångspunkt intresset för hur människor kan använda sig av kunskaper i vardagen. 
Det som ses som kunskap är således sådant som människor kan ta hjälp av och 
använda i sin vardag när de behöver hantera problem och situationer som de stöter 
på. Pragmatismen tar även avstånd från andras föreställningar om att det går att 
skilja på praktik och teori. Det vill säga att delar av en verksamhet kan vara antingen 
bara teoretisk eller bara praktisk. Enligt pragmatismen innehåller människors 
handlingar både teoretiska och praktiska aspekter. Inom skolan så handlar det om att 
knyta an till elevernas vardagsliv och erfarenheter (Säljö, 2014). 
 

Begreppet “learning by doing” visar på John Deweys (1999) tankar om laborativa 
arbetssätt och arbete med konkret material. Dewey beskriver även sina erfarenheter 
som har visat att barn som får utföra fysisk aktivitet i skolan tycker att lärandet blir 
mer lustfyllt. Säljö (2014) skriver om hur Deweys kända talesätt “learning by doing” 
togs tillvara på i den svenska skolan då det gick att tillämpa i skolarbetet och bidrog 
till att kunna göra undervisningen mer elevcentrerad och anpassad till elever med 
olika förutsättningar. 

2.3 Konkret material 

Rydstedt och Trygg (2005) skriver om det konkreta materialets historia, att det sedan 
en lång tid tillbaka har använts för att underlätta beräkningar. Exempelvis kulram, 
abakus och knutar på ett snöre användes tidigt. Användningen av det konkreta 
materialet försvann sedan ett tag när sifferräkning och boktryckarkonsten kom. 
Under 1900-talet blev det vanligare att användning av konkret material förekom i 
undervisningen. En av anledningarna till att det kom tillbaka var att man insett att 
barn behöver ha många olika erfarenheter för att kunna lära på en mer abstrakt nivå 
(Rydstedt & Trygg, 2005). Det kan ofta vara svårt att tänka på något som helt 
abstrakt, enligt Boesen m. fl. (2013). Genom att få kunskap om hur man kan koppla 
ihop det med något konkret, kan det underlätta för det abstrakta tänkandet. De 
förespråkar tillämpning av konkret material som en representationsform för att ge 
stöd i det abstrakta tänkandet. Häggblom (2013) beskriver fem 
representationsformer i matematik. De är konkret modell, verklighet, språk, 
bildmodell samt symboler. Hon beskriver hur läraren kan koppla elevernas 
verklighetsanknytning till det konkreta materialet. Om till exempel ett konkret 
material ska användas för att visa addition så kan läraren först koppla det till en 
tydlig verklighetsanknytning för att sedan visa för eleverna hur talet delas upp med 
hjälp av det konkreta materialet. Målet är sedan att eleverna ska kunna lägga upp det 
konkreta materialet utifrån en abstrakt uppgift. Häggblom (2013) skriver även om 
hur läraren kan kontrollera att en elev har förstått materialet genom att eleven får 
uttrycka muntligt vad den gör i varje steg i användningen av det konkreta materialet. 
Många elever kan behöva förbättra sin förståelse för den abstrakta matematiken och 
kan göra det genom att använda konkret material enligt Caswell (2007). Flera 
forskare har argumenterat för att användning av konkret material ger elever djupare 
förståelse i matematiken. I den artikel Caswell (2007) har skrivit används ett material 
som inte tillhör de traditionella konkreta materialen i matematik. Hon gör en 
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koppling till elevernas verklighetsanknytning för att, enligt henne, alla elever ska 
förstå materialet (Caswell, 2007).  
  
Praktiskt arbete med vardagliga föremål är något som vissa didaktiker enligt 
Rydstedt och Trygg (2010) förespråkar. Det kan vara till exempel matlagning eller 
trädgårdsarbete. Dessa föremål kan ge både vetenskapligt och praktiskt kunnande. 
De anses även kunna bidra till att elever kan lära sig att arbeta med föremålen på ett 
korrekt sätt, då det är saker som människan har utvecklat under en lång tid. Det är 
även mindre risk att de används på fel sätt då föräldrar och många andra i elevernas 
närhet känner till föremålen (Rydstedt & Trygg, 2010). I rapporten från Skolverket 
(2011b) skriver de om hur det finns en vanlig uppfattning som lärare ofta uttrycker: 
att matematik finns överallt i vardagen.  Författarna till rapporten tycker tvärtom att 
det är utifrån det som vi från tidigare erfarenhet vet kan användas i matematik som vi 
därmed kan se i vardagen.  
 
I många fall då eleven inte förstår matematik kan det bero på att de inte kan koppla 
den abstrakta världen till den fysiska. Det finns då enligt Rydstedt & Trygg (2010)  
fyra nivåer som kan användas för att hjälpa eleven att gå från arbete med konkret 
material till att tänka abstrakt. Den första nivån är konkret där arbete med laborativt 
material är i fokus. Den andra nivån är halvkonkret, där byts det laborativa material 
ut mot bilder. Den tredje nivån är halvabstrakt och där används symboler som inte 
ska likna bilderna men ändå representera det abstrakta talet, det kan vara exempelvis 
streck eller kryss. Den fjärde och sista nivån är abstrakt och där ska alla symboler 
ersättas med formella symboler och räkneregler (Rydstedt & Trygg, 2010). Löwing 
och Kilborn (2002) beskriver att eleverna kan använda sig utav ett konkret material 
som stöd för att räkna men att ett av målen med konkret material är att de så snart 
som möjligt ska klara sig utan det.  
 
I rapporten från Skolverket (2011b) beskriver de vikten av att alla 
undervisningsformer läraren använder sig av har en tydlig koppling till det 
matematiska innehåll som ska belysas. Det finns många fördelar med konkret 
material men om en elev får använda samma konkreta material hela tiden kan det 
göra att eleven får svårt att klara av att räkna utan materialet, enligt Ahlberg (2000). 
Det är därför viktigt att läraren inte bara låter eleverna använda konkret material 
utan ibland kanske byter ut det mot en halvkonkret representationsform, som 
Rudstedt och Trygg (2010) talar om. Löwing (2006) beskriver hur vissa lärare kan se 
konkret material som något som lever ett eget liv. Hon menar att i själva verket är det 
lärarens användning av material som ger det liv. Författaren talar även om att det 
inte går att konkretisera i sig, utan man måste konkretisera något genom att ge det en 
innebörd (Löwing, 2006). Det kan vara att använda exempelvis klossar för att 
konkretisera addition. Det styrks av Skolverket (2011b) som menar att det inte räcker 
med att ha tillgång till material, läraren måste även veta hur det ska användas. En 
nackdel med konkret material i undervisningen kan enligt Skolverket (2011b) vara att 
fokus hamnar på att bara använda materialet. Då framkommer inte den varierade 
undervisningen där materialet är menat som ett av alla verktyg som ska användas 
utöver läroboken.  

2.4 Konkret material i styrdokumenten 

Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011a) behandlar de riktlinjer som lärare 
ska bygga sin undervisning utifrån. En väsentlig del som ska inkluderas i 
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undervisningen är skapande arbete. Kopplingar till elevernas vardagsliv i 
matematikundervisningen är viktigt för elevernas förutsättningar att fatta 
välgrundade beslut i vardagliga valsituationer. (Skolverket, 2011a). Läroplanen 
skriver även att det är skolans ansvar att varje elev kan använda sig av matematiskt 
tänkande i vardagslivet efter avslutad utbildning i grundskolan.  
En del av kunskapskraven för slutet av årskurs 3 beskriver att:  

“Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att 
använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven 
kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.” 
(Skolverket, 2011a:67).  

Fortsatt skriver läroplanen i kunskapskraven för avslutad årskurs 3 att elever ska ha 
kunskap om hur och kunna förklara olika begrepp och dess relationer till varandra. Den 
beskriver även att elever ska kunna beskriva och samtala om hur de har löst en uppgift och 
då med hjälp av olika uttrycksformer inom matematik, där konkret material och bilder 
bland annat ingår. (Skolverket, 2011a). 
 

3. Metodologi 

I detta avsnitt presenteras studiens urval och de material och matematiska mål som 
lärarna arbetade med i studien. Därefter beskrivs utformandet och genomförandet av 
de två datainsamlingsmetoder som valts ut för studien. Slutligen redogörs det för 
vilken analysmetod som användes, hur de forskningsetiska principerna har tillämpats 
samt studiens reliabilitet och validitet.   

3.1 Urval 

I studien medverkar fyra lärare i olika årskurser och från två olika kommuner i 
Mellansverige. Två av lärarna arbetar i årskurs 1 i samma kommun. De andra två 
arbetar i en annan kommun varav en arbetar i förskoleklass och den andra i årskurs 
4. Alla medverkande är kvinnor, tre av de är utbildade lärare och en har en äldre 
utbildning som inte har samma innehåll som dagens lärarutbildning. Informanterna 
valdes för att de hade tid att ta emot mig och för att jag tidigare haft kontakt med 
skolorna. I sökandet efter informanter bad jag från början att de skulle arbeta med 
konkret material under observationen och därför blev det lärare som arbetar med det 
i undervisningen.  

3.2 Material och matematiska mål 

Nedan presenteras vilka material som lärarna använde under observationen samt 
vilka matematiska mål som det konkreta materialet var riktat mot. Lärarna arbetade 
med konkret material under observationstillfället efter mitt önskemål att de skulle 
använda det.  
 
Lärare 1 (årskurs 1) arbetade med “plockisar “och mynt. Plockisar ser ut som små 
mynt i formen men är i färgglada färger och har syftet att underlätta räkning. Alla 
elever satt samlade i en ring och deltog i en genomgång och därefter fick de sitta 
enskilt och arbeta i läroboken. Det matematiska målet för lektionen var att repetera 
tiokompisar med både addition och subtraktion.  
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Lärare 2 (årskurs 1) hade inte en genomgång med ett konkret material i helklass. Det 
var en genomgång i början av lektionen utifrån läroboken. Några elever hade sedan 
konkret material i form av mynt som stöd för att räkna i läroboken. Det matematiska 
målet var räkning med tiokompisar.  
 
Lärare 3 (årskurs 4) arbetade med geometriska figurer som eleverna själva skulle 
klippa ut och bygga ihop. Det var en repetition av ett avsnitt med geometri som de 
arbetat med i läroboken. Det matematiska målet var bland annat att kunna 
identifiera geometriska figurers egenskaper.  
 
Med lärare 4 (förskoleklass) blev det ingen observation, endast en intervju på grund 
av att det var svårt att få tag i lärare som hade tid att planera in konkret material på 
det sätt jag önskade.  

3.3 Datainsamlingsmetod 

Två metoder användes för att samla in data till studien. Den ena var observationer 
och den andra semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) är intervjuer och 
observationer de två vanligaste metoderna som tillämpas i kvalitativa 
undersökningar. Jag valde att kombinera dessa metoder för att få ett djupare resultat. 
Observationerna valdes för att observera hur elever och lärare använde det konkreta 
materialet (enligt forskningsfråga 1). Intervjuerna valdes för att få reda på lärarnas 
tankar kring användning av konkret material samt om hur de gör bedömningar av 
elevernas förståelse av matematiken som materialet är en möjlig väg till (enligt 
forskningsfråga 1 och 2). Semistrukturerade intervjuer valdes då jag ansåg att det 
skulle passa studien bäst då det är fördelaktigt att inte ha för slutna frågor (Bryman, 
2011). Intervjufrågorna kunde även anpassas och bli mer personliga utifrån den 
aktuella informanten med hjälp av resultatet från observationen. I semistrukturerade 
intervjuer används öppna frågor som ger informanten mer frihet att tolka frågan 
enligt Bryman (2011). Personen som intervjuar kan därmed få fler synvinklar på 
frågan. En intervjuguide (Bilaga 1) utformades där det även fanns utrymme för 
följdfrågor. Inför observationen förbereddes ett observationsschema (Bilaga 2) i linje 
med Bryman (2011). Ett observationsschema ska med fördel ha ett tydligt fokus då 
det gör att observatören kan urskilja det som frågeställningen belyser. 
Observationsschemat innehöll även kodningar för de områden som skulle observeras. 
Kodningarna underlättar skrivandet i protokollet (Bryman, 2011). Intervjuerna och 
observationerna skedde på informanternas arbetsplats. 
 
Jag bad lärarna i förväg att hålla en genomgång av konkret material i helklass. De 
instruktionerna läraren fick var att använda konkret material i genomgången och 
gärna under resten av lektionen också. Läraren fick själv välja material fritt utifrån 
vad de arbetade med för matematik just då i klassen. Det var för att jag skulle få se 
hur eleverna arbetade med konkret material, eftersom det var en viktig del av min 
studie då det är en del av svaret på den första forskningsfrågan.  

3.3.1 Observation 
För att se hur lärarna arbetar med konkret material utformades ett 
observationsprotokoll (bilaga 2) inför observationen. Protokollet innehöll delar som 
var väsentliga att studera för att ge möjlighet att få fram ett svar på den första 
forskningsfrågan. Huvudfokus under observationen var materialet, hur läraren 
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presenterade det, vilket stöd eleverna fick i arbetet samt hur eleverna arbetade med 
det. Under rubriken lärarens presentation fanns fyra olika delar som skulle 
observeras. Den första var instruktioner, där antecknades exempelvis om eleverna 
fick mycket eller lite instruktioner inför arbetet med materialet. Den andra var om 
läraren frågade eleverna om svar på uppgifterna under genomgången. Tredje 
momentet som observerades var om läraren förtydligade sin instruktion om hon såg 
att alla elever inte hade förstått. Den fjärde var en observation av hur läraren gjorde 
en verklighetsanknytning/kopplade till vardagslivet. 
Sedan observerades hur läraren valde att göra under elevernas egna arbete. Det 
utgick från tre punkter som var: Låter eleverna arbeta självständigt utan stöd, går 
runt för att observera och hjälpa till samt om läraren gjorde bedömningar under 
lektionen.  
Den sista rubriken för observationen berörde elevernas reaktion och arbetssätt. Där 
observerades om de bedömdes vara koncentrerade eller ofokuserade, om de fick 
arbeta i grupp eller enskilt samt om de visade att de hade förstått uppgiften eller om 
det var tydligt att de inte alls förstod. Den sista punkten i protokollet var övrigt, där 
tankar som uppstod under observationen kunde skrivas ned. Alla delar av protokollet 
var märkta med en siffra för att anteckningarna skulle kunna göras tydliga för den 
senare behandlingen av data.  

3.3.2 Intervju 
För att få svar på frågor som uppstod under observationen samt få svar på den andra 
forskningsfrågan, genomfördes en uppföljande intervju efter observationen. Inför 
intervjun förbereddes en intervjuguide med frågor (bilaga 1). Frågorna berör vad 
läraren har för syfte med användning av konkret material, hur ofta det används, 
exempel på material som används och hur läraren kan bedöma att eleven har kopplat 
konkret till abstrakt. Den sista förberedda intervjufrågan berörde den andra 
forskningsfrågan tydligast: Hur kan du se att en elev har lärt sig den matematik som 
var menad att lära med hjälp av det konkreta materialet? Utöver de förberedda 
frågorna ställdes det även följdfrågor och i de fall där nya frågor uppkom under 
observationen, ställdes även dessa. En fråga som uppkom under första observationen 
som jag valde att ställa till alla lärare var om de kopplade det konkreta materialet till 
elevernas vardag. Intervjuerna spelades in efter att jag fått informanternas samtycke. 

3.4 Analysmetod 

Efter genomförd observation, som antecknades för hand, renskrevs allt för att få en 
bättre överblick över resultatet. Då samlades de anteckningar som gjordes vid vissa 
av observationspunkterna på det ställe där de skulle vara i observationsschemat och 
blev därmed enklare att sammanställa till resultatet. Under observationerna skrev jag 
ned allt som jag tolkade av lärarens och elevernas arbetssätt med materialet. Mina 
observationspunkter på lärarens instruktion var hur läraren framförde instruktioner, 
om läraren frågade eleverna om svar på frågor, om läraren förtydligade samt hur 
läraren kopplade an till elevernas vardag. Instruktionerna tolkade jag om de var 
väldigt omfattande eller om det var en kortare genomgång, detta påverkades av om 
de hade arbetat med området förut så att denna lektion var repetition eller om det var 
ett nytt område. Den andra punkten jag observerade krävde endast en observation av 
om läraren frågade eleverna eller inte. Den tredje punkten tolkades endast om det 
behövdes ett förtydligande av uppgiften. Den sista punkten på lärarens presentation 
var om de kopplade uppgiften till elevernas vardag. Den var svår att tolka då det inte 
var någon av lärarna som gjorde en självklar koppling, därför blev det en 
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intervjufråga också. Elevernas reaktioner på materialet ställdes upp utifrån om de var 
koncentrerade eller ofokuserade, arbete i grupp eller enskilt samt om de visade 
förståelse för uppgiften eller inte. Genom att observera under genomgången kunde 
jag se om eleverna satt och lyssnade på läraren eller om de gjorde annat. Om de 
gjorde något annat eller pratade med någon annan så tolkade jag att de var 
okoncentrerade. Om de hade förstått uppgiften eller inte tolkade jag utifrån om de 
kunde svara på lärarens frågor och om de kunde arbeta med materialet eller i 
läroboken självständigt efter genomgången.   
 
Intervjuerna lyssnades igenom och sammanfattades i ett dokument. I läsningen av 
intervjuerna togs nyckelord ut för att sedan granska vilka som jag bedömde hade 
samma mening. Sedan färgkodades de och kategoriserades efter vilken av 
forskningsfrågorna de berörde för att underlätta skrivandet i resultatdelen. Under 
hela undersökningen har insamlade resultat och data analyserats och tolkats utifrån 
studiens bakgrundslitteratur. 

3.5 Forskningsetiska principer 

Genom att informanterna har deltagit frivilligt och informerats att de när som helst 
kan välja att avbryta sitt deltagande uppfylls samtyckeskravet. Informanterna blev 
informerade via mail och muntligt om hur deras medverkan har betydelse för 
studien, därmed uppfylls informationskravet. För att konfidentialitetskravet ska 
uppfyllas är alla medverkande informanter i studien anonymiserade. Intervjuernas 
och observationernas data kommer endast att användas till skrivandet av detta 
självständiga arbete. De medverkande i studien blev informerade muntligt om hur 
dessa forskningsetiska principer tillämpas. De forskningsetiska principerna kommer 
från Vetenskapsrådet (2011). 
 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Studiens reliabilitet styrks av att observationsschemat har sett likadant ut vid alla 
observationer. Eftersom det var endast en person som utförde studien så har både 
intervjuerna och observationerna utförts på samma sätt och enligt de förberedda frågor och 
scheman som skapats i linje med Bryman (2011). Enligt Bryman (2011) stärks studiens 
reliabilitet och validitet av att studien utförs på samma sätt med alla informanter. 
Validiteten och reliabiliteten stärks även av att intervjuer och observationer har haft som 
mål att mäta det som skulle mätas för att ge svar på forskningsfrågorna.  

4. Resultat  

I denna del presenteras resultatet som framkom av observationerna och intervjuerna 
i enlighet med studiens syfte och forskningsfrågor. Resultatet är uppdelat i tre 
underkategorier utifrån forskningsfrågorna och skrivs som en dataanalys av 
observationerna och intervjuerna som följs av en sammanfattning av vad som 
framkommit i studien.  
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4.1 Dataanalys 

I denna del har analysen delats upp efter hur lärarna arbetar med konkret material, hur de 
bedömer elevernas uppnådda mål med materialet samt hur lärarna ser att eleverna kopplat 
konkret -> abstrakt. 

4.1.1 Lärarnas arbete med konkret material 
Lärarna svarade på frågan om deras syfte med att arbeta med konkret material med 
svaret att det är för att underlätta för eleverna att skapa sig en bild av vad de ska lära 
sig. De använder det som ett sätt att förstärka och synliggöra det matematiska 
innehåll som de arbetar med. En lärare svarade på frågan om syftet med konkret 
material såhär:  

“Framför allt för att man ska kunna få en bättre förståelse för det abstrakta, att det inte bara ska 
bli siffror eller ord utan att det förstärker det som man ska försöka lära ut. Syftet är för det 
mesta för att förstärka för de som har det lite svårt. Man skulle behöva förstärka för lite fler. 
Många är i en mellangrupp där man tycker att de kan klara av utan men att de säkert skulle må 
bra av att ha det.”  -Lärare 3 

 
Jag tolkar detta som att lärarna använder konkret material för att förstärka det 
matematiska målet, men att det skulle vara önskvärt för alla att använda konkret 
material mer. Enligt min uppfattning använder lärarna konkret material endast till de 
som tydligt behöver det för räknandet i läroboken och inte som ett verktyg som alla 
elever får möjlighet att använda. En lärare påpekade även hur viktigt det är att ge 
eleverna tydliga direktiv i hur långt de får arbeta i matematikboken. Hon förklarade 
att det inte ska bli en tävling mellan eleverna då blir det lätt att det inte reflekterar 
över vad de lär sig av uppgifterna i läroboken. Jag tolkar det som att läraren behöver 
ha en tydlig genomgång av alla nya områden i läroboken för att alla elever ska vara 
med på vad de ska göra.  
 
De tre lärare som arbetar i årskurs 1 och 4 arbetar mest med konkret material för att 
förtydliga den abstrakta matematiken för eleverna. Det blir mest att de använder 
konkret material i genomgångar men inte så mycket att eleverna får arbeta med det 
själva sedan som en del av lektionen. Det blir att de elever som behöver det får ha det 
som stöd när de räknar i matematikboken. En lärare ansåg att det tog för lång tid av 
lektionen bara att samla ihop barnen för en genomgång i helklass och då blev det 
enklare att bara de som behöver får använda det. Läraren som arbetar i förskoleklass 
arbetar hela tiden med konkret material för att skapa en inbjudande och lekfull 
lärsituation för eleverna.  

“Jag använder det hela tiden för att det ger barnen lättare att förstå, det är även inbjudande, vi 
har många som har annat modersmål. Då behövs tydlighet ännu mera för att de ska förstå 
blandat med stenciler. För att orka och förstå och få sammanhang är det viktigt att arbeta med 
konkret material. “ –Lärare 4  

Detta tolkar jag som att läraren som arbetar med de yngre barnen (förskoleklass) 
verkar använda mycket mer konkret material än de som arbetar i grundskolan.  
De två lärare som arbetar i årskurs 1 valde att ha enskilt arbete i matematikboken 
efter genomgången i helklass. De elever som då behövde fick ha konkret material som 
stöd. Läraren i årskurs 4 hade upplägget att när eleverna hade byggt ihop sin 
geometriska figur så fick de svara på frågor på iPaden om vad deras figur hade för 
egenskaper. Alla elever hade inte samma figur för att de skulle tänka själva och inte 
kolla på kompisen bredvid. Under alla observationer gick lärarna runt och 
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observerade och hjälpte till om det behövdes. Jag tolkar denna observation som att 
lärarna kunde bedöma elevernas arbete under lektionen när de gick runt och såg om 
de som jobbade med materialet hade förstått syftet med det. Läraren i årskurs 4 kan 
enligt min tolkning se även senare om eleverna hade förstått det konkreta materialets 
mål då de fick skicka in uppgiften till henne. I intervjun frågade jag de lärarna som 
använt konkret material i genomgången om de hade gjort bedömningar under 
lektionen. Båda två svarade att de hade gjort det och en av lärarna ansåg att det kan 
ge en generell uppfattning av vad eleverna förstått och vilka kunskaper de har.  
Lärarna fick frågan i intervjun om de brukade koppla det konkreta materialet till 
elevernas vardag. De flesta svarade att pengar är ett material som är enkelt att koppla 
till elevernas vardag. Andra vardagliga kopplingar de använde var att räkna godis, 
frukter och även relatera till figurer som eleverna kände igen från läroboken. Läraren 
i förskoleklass brukar även fråga eleverna om hur många bokstäver de har i sina 
namn och hur många syskon de har till exempel. Jag tolkar det här som att lärarna är 
medvetna om att genom att koppla materialet till elevernas vardag kan de fånga 
elevernas intresse på ett tydligt sätt. Genom mina observationer och intervjuer 
tolkade jag att två av lärarna i årskurs 1-4 använde sig mycket av matematikboken 
men de tog även in elevernas egna tankar och idéer för att komplettera 
undervisningen. Den tredje läraren i årskurs 1-4 utgick enligt min tolkning från 
endast matematikboken och kopplade allt inom matematiken till den. 
 

4.1.2 Bedömning av elevens uppnådda mål med materialet 
I intervjun fick alla lärare frågan hur de bedömer att eleven har uppnått det 
matematiska målet med hjälp av just materialet. En lärare svarade att:  

“Framförallt de som jag vet hade svårt med det tidigare, när man ser där att det blir lättare för 
dem när de kan lägga plockisarna och sedan lägga till, de kontrollräknar på ett helt annat sätt 
när de använder material än om de räknar i matteboken, där går de bara vidare. “–Lärare 1 

Jag tolkar det här citatet som att läraren har bra koll på vilka elever som har 
kunskapen innan användningen av det konkreta materialet. Det verkar även 
som att eleverna reagerar positivt när de får använda materialet. En annan 
lärare svarade att det är lättast att se när man är där med eleven i situationen, 
när man har plockat fram materialet till just den eleven och står där för att 
visa hur materialet används.  

“Det är svårt att se det i efterhand när man räknar i matteboken om det va just det konkreta 
material som gjorde att de förstod. Möjligtvis kan man se att först förstod de inte men att man 
vet att när man plockade fram materialet till den uppgiften och sen har det gått bra. Men oftast 
är det i situationen att man märker att det går upp ett ljus.” – Lärare 3 

Detta uttalande tolkar jag som att denna lärare, precis som läraren i det 
föregående citatet håller med om att det är enklast att se i situationen och 
inte i efterhand vad eleven lärde sig av materialet. Läraren i förskoleklass 
hade svårt att svara på frågan då de inte arbetar efter så specifika mål i 
förskoleklass som man gör i skolan. Det kan gå att se om eleverna har 
förstått i andra lärsituationer i vissa fall enligt henne.  
 

4.1.3 Koppling konkret -> abstrakt 
Lärarna fick även frågan hur de kan se att en elev har kopplat konkret-> 
abstrakt. En lärare svarade att: 
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“Man får kolla i matteboken sen hur det går när de jobbar själva, om det hjälper med materialet. 
En elev fick fortsätta med materialet under arbetet i matteboken eftersom jag vet att hon har 
svårt och inte har greppat, medan de elever som har greppat kan gå vidare till att tänka i 
huvudet. Många elever använder fingrarna också än så länge. Det blir ju en sorts konkret 
material just nu när det är så låga tal men det blir svårare när de kommer över 10. Vissa elever 
klarar det men vissa behöver det konkreta.” –Lärare 1 

Det här citatet tolkar jag som att läraren enklare kan se i efterhand om 
eleven kopplat konkret -> abstrakt till skillnad från när hon skulle bedöma 
om eleven uppnått det matematiska målet med materialet. En annan lärare 
svarade att det i slutändan är när man ser att de förstår och svarar rätt på 
uppgifterna i läroboken. Hon säger även att det kan uppdagas efter ett tag 
att det inte har nått fram riktigt. Till exempel om man arbetar med längd så 
kanske en elev inte riktigt har förstått hur många millimeter en centimeter 
är, då kan läraren se i omvandlingen att det har blivit fel. Hon säger att om 
man för det mesta klarar uppgifter och dessutom kanske ibland kan inte 
bara skriver rätt svar utan kan visa med bilder eller med konkret material så 
kan man se att de har kopplat konkret -> abstrakt. Under observationerna 
så tolkade jag att eleverna i årskurs 1 var mer okoncentrerade under 
genomgången för att många elever gick runt i klassrummet och pratade om 
andra saker med varandra. Alla elever i årskurs 1 hade enligt min tolkning 
inte förstått vad de gjorde med det konkreta materialet under genomgången 
då vissa inte ens deltog i genomgången. När de senare arbetade i läroboken 
verkade de känna igen uppgifterna enligt min tolkning.  I årskurs 4 tolkade 
jag att eleverna var koncentrerade då de satt och lyssnade på läraren och 
deltog i genomgången genom att räcka upp handen när de skulle få svara på 
frågor som läraren ställde. Jag tolkade det som att eleverna i årskurs 4 
förstod uppgiften då alla började arbeta direkt när de fick ut materialet. 
Läraren som inte använde konkret material i sin genomgång hade en bild på 
smartboarden från matematikboken där det visades pennor som ett konkret 
exempel av talet. 

4.2 Resultatsammanfattning 

Lärarna använder konkret material för att förstärka den abstrakta matematiken för 
eleverna som har det svårt. Läraren som arbetar i förskoleklass använder det hela 
tiden för att erbjuda eleverna ett lustfyllt och inbjudande lärande i matematik. 
Lärarna kopplade ibland materialet till elevernas vardag då de arbetade med till 
exempel pengar. Instruktionerna under observationen var anpassade för den nivå 
som klassen klarade av. Lärarna frågade eleverna under genomgången och kunde då 
se vilka som inte förstod och vilka som hängde med. De elever som blev tillfrågade 
kunde alla svara på frågorna korrekt. Lärarna förtydligade ibland även fast eleverna 
hade svarat rätt, för att även de andra eleverna skulle förstå resonemanget och 
begreppen. Eleverna reagerade under alla observationer med att lyssna aktivt. I en av 
klasserna var det lite rörigt emellanåt under genomgången. Klassen med de äldsta 
eleverna var mest uppmärksamma på lärarens genomgång. Alla elever verkade förstå 
vad de skulle göra efter lärarens genomgång. I de klasser där de inte arbetade med 
konkret material i helklass, hämtade några elever ett konkret material som de 
använde under arbetet i läroboken.  
 
I bedömningen av om eleven hade lärt sig matematiken som var menad att lära med 
hjälp av materialet så tyckte de flesta lärarna att det är enklast att se i situationen och 
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inte i efterhand. En av lärarna ansåg att det gick att se i efterhand i matematikboken 
om man hade koll på vart eleverna låg kunskapsmässigt innan användningen av 
materialet. Det var enklast att se om det var arbete med enskilda elever som man 
plockade fram material till, enligt en lärare. När lärarna skulle avgöra om eleverna 
kopplat konkret->abstrakt så tyckte lärarna ganska lika. En lärare ansåg att man kan 
se det i efterhand. Det blir då med de elever som man visste hade svårt med något 
innan men som sedan klarade av uppgifterna i läroboken efter arbete med konkret 
material. 

5. Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt diskuteras metoden och resultatet. Sedan följer en slutsats utifrån 
forskningsfrågorna och förslag på fortsatt forskning ges. 
 

5.1 Metoddiskussion 

I denna studie användes två metoder för att samla in data i syfte att besvara 
studiens två forskningsfrågor, observation och semistrukturerad intervju. 
Observationerna som genomfördes gav ett varierat resultat. Det blev tre 
observationer varav två var med konkret material. Jag hade i förväg bett 
lärarna att ha en genomgång och gärna använda konkret material under 
lektionen. Det var för att underlätta för mig att se hur lärarna arbetade med 
konkret material, något som var en del av studiens första forskningsfråga. 
Det var även för att underlätta skrivandet av observationsschemat då jag 
visste att det skulle finnas ett tydligt fokus, som var materialet. Ett tydligt 
fokus är viktigt under en observation enligt Bryman (2011). De lektioner 
som jag kunde observera lärarens genomgång av konkret material gav en 
bra bild av hur de arbetade med det. I den klass där läraren inte hade en 
genomgång med konkret material blev det svårare att observera men där 
fick jag lägga till intervjufrågor för att komplettera. Det blev genom den 
observationen och intervjun tydligt att läraren inte arbetade så mycket med 
konkret material med alla elever. Det blev ingen observation i 
förskoleklassen då det var svårt att få tag i lärare som hade tid att ta emot 
mig och det blev en kommunikationsmiss. Den intervjun som blev av fick ha 
kompletterande frågor och gav giltiga resultat till studien.  
 
Eftersom jag bad lärarna i förväg att arbeta med konkret material så blev 
resultatet annorlunda än om jag inte skulle ha gjort det. Lärarna arbetade 
endast med konkret material just den lektionen för att jag bett om det. Om 
jag inte hade bett lärarna i förväg hade jag å ena sidan kanske inte fått se 
hur de arbetade med konkret material men det hade å andra sidan 
genererat i ett resultat det också. Då hade jag fått se hur de arbetar med det 
på det sätt de beskriver i intervjuerna. Observationen skulle då fått ha andra 
punkter i observationsschemat som då skulle kunnat observeras istället. Om 
jag inte hade bett läraren att hålla en genomgång med konkret material 
fanns risken att ingen elev skulle arbeta med det och därmed skulle det bli 
svårare att få fram ett resultat. Även den första intervjufrågan som berörde 
lärarnas syfte med konkret material kan ha påverkats av att jag bad läraren 
att hålla en genomgång enligt mina instruktioner. Om jag hade observerat 
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ett av läraren självstyrt beteende så hade det kanske gett annorlunda svar på 
frågan. 
 
Genom att komplettera observationer med intervjuer fick jag fram svar på 
mina forskningsfrågor. Intervjuerna var de som gav mest data att skriva om 
men observationerna var nödvändiga för att få ett sammanhang att koppla 
till i intervjun. Då semistrukturerade intervjuer användes gav det möjlighet 
att ställa följdfrågor som dök upp under intervjuns gång, något som Bryman 
(2011) anser vara fördelaktigt med den intervjuformen. Den 
semistrukturerade intervjuguiden gjorde det möjligt att ställa 
individualiserade följdfrågor som dök upp. Därmed blev följdfrågorna inte 
lika varandra och det blev ett personligare resultat av varje intervju.  
 
Svårigheten med metoderna var att många lärare som kontaktades tyckte 
att det blev för mycket arbete att planera in konkret material i helklass. 
Trots att det blev endast tre observationer varav två som blev som planerat, 
genererades tillräckligt mycket data till studien. Det var enklare att få till en 
intervju än en observation och eftersom det gick att komplettera med frågor 
som skulle berörts under observationen kunde relevant data genereras 
ändå. Om det hade blivit att fler observationer uteblivit helt så hade det 
försvårat framtagandet av resultatet.  
 

5.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att se hur fyra lärare arbetade med konkret material samt hur de 
bedömer att eleverna lärt sig det matematiska målet som materialet var en möjlig väg 
till. Resultatet visade att de lärare som arbetar i årskurs 1 och 4 använder konkret 
material till de elever som de bedömer är i behov av det. I förskoleklass används det 
hela tiden i matematiken. Enligt resultatet ser det ut som att konkret material 
försvinner från undervisningen mer och mer ju äldre eleverna blir. Rydstedt och 
Trygg (2005) beskriver hur det konkreta materialet försvann från undervisningen 
under en tid när boktryckarkonsten kom men att den kom tillbaka då det framkom 
att barn behöver fler representationer i matematiken för att kunna tänka mer 
abstrakt. Det ser utifrån resultatet ut som att det konkreta materialet inte har kommit 
tillbaka i så stor utsträckning som det förekom innan boktryckarkonsten kom. Detta 
kan ses i resultatet genom att lärarna inte ger alla elever ett material att arbeta med, 
det är istället mycket fokus på läroboken. Boesen m.fl. (2013) talade om att lärarna i 
dagens skola följer en lärobok som eleverna arbetar enskilt i. Det har framkommit 
under observationerna att även fast läraren håller en presentation med konkret 
material så är det arbete i läroboken som det kopplas till. Även den läraren i årskurs 4 
som hade förberett så att eleverna skulle bygga geometriska figurer kopplade det till 
läroboken. Det kan vara för att det är enklare för eleverna att relatera till läroboken 
då de har arbetat med den och har erfarenheter kopplat till den. Detta resultat visar 
på att lärarna arbetar mycket utifrån en av Ahlbergs (2000) inriktningar, då de 
arbetar med läroboken och utgår från den när de gör exempel från 
vardagssituationer. Det kan vara ett sätt för läraren att synliggöra det abstrakta i 
matematikboken med en konkret modell, något som Caswell (2007) talar om. Hon 
beskriver att elever kan förbättra sin förståelse för den abstrakta matematiken genom 
att använda konkret material. Även Boesen m.fl. (2013) lyfter fram att det kan vara 
svårt för elever att tänka på något som helt abstrakt. Utifrån detta anser jag att det är 
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viktigt att läraren går ifrån arbetet i matematikboken ibland och ger eleverna 
konkreta material som kan kopplas till något som eleverna känner igen. Även om en 
av lärarna inte använde sig utav ett konkret material i genomgången så hade hon ett 
exempel på en av de fyra nivåerna som Rydstedt och Trygg (2010) talar om, en 
halvkonkret representationsform. Nivåerna kan användas som hjälp för eleverna att 
gå från konkret till abstrakt tänkande. Det var väldigt mycket fokus på arbete i 
läroboken i alla klasser utom i förskoleklass. En lärare ansåg att det var viktigt att 
eleverna inte fick räkna för fort i matematikboken då det lätt blev en tävling mellan 
eleverna hur långt de kommit i matematikboken. Emanuelsson m.fl. (1995) styrker 
detta och beskriver även vikten av att eleverna hinner reflektera över vad de gör och 
inte bara tar sig igenom uppgifterna utan vidare eftertanke. Det styrks även av 
Skolverket (2011b) som även beskriver att eleverna bör få arbeta med varierande 
arbetsmetoder som sedan färdighetstränas i matematikboken. För att eleverna ska få 
möjlighet att använda det konkreta materialet som ett verktyg krävs det att materialet 
används på rätt sätt. Skolverket (2011b) påvisar hur användandet av materialet kan 
bli en nackdel om det inte används på rätt sätt. Jag anser att det alltid är viktigt att 
läraren har förståelse för hur materialet ska användas och inte bara använder det 
utan ett tydligt syfte. Det är även viktigt att syftet med det konkreta materialet är att 
eleverna ska klara sig utan det. Löwing och Kilborn (2002) styrker detta genom att 
beskriva ett av målen med det konkreta materialet är att eleverna så snart som 
möjligt ska kunna arbeta utan det. 

Lärarna svarade alla att syftet med det konkreta materialet var att förtydliga och 
synliggöra för eleverna vad de arbetar med. Det kan kopplas till John Deweys (1999) 
talesätt “learning by doing”. Säljö (2014) skriver om hur Deweys talesätt bidrog till 
elevcentrerad undervisning och det gick även att anpassa lektioner till alla elevers 
olika behov och förutsättningar. I denna studie kunde jag se att undervisningen 
anpassades mest till de elever som hade behov av det, eftersom det var de som oftast 
fick konkret material att arbeta med. I resultatet framkom det även att lärarna 
försöker koppla konkret material till elevernas vardag. Det är något som 
pragmatismen talar om som något viktigt. Inom pragmatismen anser man att en 
människas handlingar är både praktiska och teoretiska. (Säljö, 2014). Caswell (2007) 
beskriver att kopplingar till elevernas verklighetsanknytning är viktigt för elevernas 
förståelse av materialet. Alla lärare nämnde pengar som ett konkret material som de 
använder och kopplar till elevernas vardag. I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 
2011a) står det att kopplingar till elevernas vardagsliv är väsentliga för att eleverna 
ska kunna fatta välgrundade beslut i vardagliga valsituationer. Utifrån resultatet kan 
jag se att lärarna använder sig till en viss del av det. En av lärarna som uppfattade att 
det var i slutändan när man såg att eleverna har förstått uppgifterna i läroboken, som 
tyder på en uppfattning om att det konkreta materialet bara är en väg till att lära 
något och inte något att bedöma om ett mål uppnåtts.  

Resultatet visade på att lärarna kan bedöma om en elev lärt sig den matematik som 
var menad att lära av materialet genom att vara med eleven i situationen eller ha koll 
på vilka elever som har lite svårt med området innan. De elever som har svårt med 
den matematik som materialet var menad att uppnå kan man enligt en lärare se på 
om de har klarat uppgifterna i läroboken efter att de fick arbeta med materialet. 
Häggblom (2013) talar om hur läraren kan avgöra att eleven har förstått materialets 
användning. Eleven får då berätta muntligt vad hen gör i arbetet med materialet. Det 
kräver att läraren är i situationen och kan lyssna på eleven. För att bedöma om eleven 
kopplat konkret -> abstrakt ansåg en lärare i studien att det ser man i situationen när 
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man är hos eleven. Dessa resultat av bedömningar passar in på det som Häggblom 
(2013) tidigare beskrivit.  

5.3 Slutsats 

Från resultatet av intervjuerna och observationerna är det tydligt att lärarna som 
medverkar i studien arbetar med konkret material, men mest med de elever som är i 
behov av det. Det avgjordes med hjälp av intervjuerna eftersom jag hade bett lärarna 
att arbeta med konkret material under observationen. Därmed visar studien endast 
på att det arbetar med konkret material så mycket som de säger i intervjuerna. Det 
går därmed inte att uttala sig om exakt hur mycket lärarana i studien arbetar med 
konkret material. Löwing och Kilborn (2002) beskriver vikten av att bygga upp 
fungerande verktyg till alla elever eftersom det finns stora krav på att utbildningen i 
grundskolan ska konkretiseras. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska alla elevers olika 
behov tas till hänsyn i utbildningen. Det anser jag att det gör i viss mån när eleverna 
med behov får arbeta med konkret material. Det skulle vara önskvärt att fler fick 
arbeta med det, då en av lärarna i resultatet påpekade att fler elever säkert skulle 
behöva det. Precis som Boesen (2013) beskriver så arbetas det mycket i läroboken och 
mest enskilt. I de lägre åldrarna finns det mer konkret material som inslag i 
matematiken enligt resultatet.  

Bedömningen av förståelse för den matematik materialet utgick från går ofta att 
avgöra i situationen men kan även bedömas i efterhand om läraren har bra koll på 
elevernas förkunskaper. Min slutsats är att lärarna bör arbeta mer med konkret 
material för att alla elever ska få uppleva det. Det är även ett av kunskapskraven i 
läroplanen att elever i årskurs 3 ska kunna beskriva begrepp med bland annat 
konkret material.  

5.3.1 Fortsatt forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning inom detta är att använda Häggbloms (2013) 
representationsformer (konkret modell, verklighet, språk, bildmodell samt symboler) 
som en ram att utgå från för tolkning av observationerna. Nu berördes endast det 
konkreta materialet men det kan vara intressant att se om lärare använder sig utav 
alla representationsformer och hur.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Intervjuguide 

• Vad är ditt syfte med att använda konkret material i undervisningen? 
 

• Hur ofta arbetar du med konkret material i matematiken?  
 

• Exempel på material du använder? 
 

• Hur kan du se att en elev har lärt sig den matematik som var menad att lära 
med hjälp av det konkreta materialet?  

 

• Hur kan du avgöra/bedöma att eleverna har kopplat konkret-> abstrakt? 
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Bilaga 2 

Observationsprotokoll 

Fokus: Materialet. Hur läraren presenterar det konkreta materialet, lärarens roll 
under arbetet+ Hur eleverna arbetar med det. 
 
Lärarens presentation 

1. Instruktioner 
2. Frågar eleverna 
3. Förtydligar 
4. Verklighetsanknytning 

 
Lärarens roll i det egna arbetet 

5. Låter eleverna arbeta självständigt utan stöd 
6. Går runt och kollar läget och hjälper till 
7. Gör bedömningar under lektionen, konkret-> abstrakt 

 
 
Elevernas reaktion+ arbetssätt 

8. Förstår 
9. Engagerade 
10. Frågande 
11. Okoncentrerade 
12. Grupparbete/pararbete 
13. Enskilt arbete 
14. Tydlig förståelse av uppgiften/materialets användning 
15. Förstår inte uppgiften/ materialets användning 
16. Övrigt 
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