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Syftet med studien är att studera vilken syn sju elever i årskurs fyra och fem har på 
konkret material i matematikundervisningen. Metoden som användes för att samla in 
data var sju semistrukturerade elevintervjuer. Resultatet visar att elevernas syn på 
användning av konkret material är att det ska ge dem ett visuellt stöd för 
konkretisering av abstrakt matematik där siffror och symboler dominerar. Resultatet 
visar även att eleverna tycker att konkret material ska ingå i undervisningen. 
Slutsatser som kan dras från den här studien stämmer överens med det teoretiska 
ramverk som används i tolkning av data, om eleverna lär sig med hjälp av modeller 
eller om elever använder sina kunskaper till att konstruera modeller. En konsekvens 
av denna studie kan vara att lärare behöver utveckla sin ämnesdidaktiska kompetens 
så att undervisningen harmonierar med centralt innehåll för årskurs fyra till sex i den 
rådande läroplanen för skolan.    
 
__________________________________________________________ 
Nyckelord: konkret material, laborativt material, matematik, årskurs fyra till fem, 
elevers syn. 
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1 Inledning 
Som den gällande läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 [Lgr11] (Skolverket, 2017) anger, ska eleverna utveckla 
resonemangs- och kommunikationsförmåga genom matematikens uttrycksformer.  
 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och 
föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet 
att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan 
användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 
sammanhang. 

(Skolverket, 2017, s. 56) 

 
Vad är då matematikens uttrycksformer och hur ska eleverna använda dessa för att 
kommunicera matematik? Uttrycks- och representationsformer beskrivs av McIntosh 
(2008) med ”stora tanketavlan” (s.144) där ord, bild, symbol och föremål (konkret 
material) ingår. Den här studien kommer behandla konkret material.  
 
Som blivande lärare i årskurs fyra till sex har jag under min verksamhetsförlagda 
utbildning samt som lärarvikarie observerat att lärare och elever sällan använder sig 
av konkret material under lektionerna. Larsson (2012) skriver att i de högre 
årskurserna använder sig lärare visserligen av fler representationsformer men att 
dessa ofta går åt ett mer abstrakt håll. Jag har observerat att det ägnas mycket tid åt 
tyst räkning i matematikböckerna. Skolverket (2011) påpekar att dominansen av tyst 
räkning i läroböcker är en negativ trend som inte ger eleverna det engagemang och 
den uppmuntran de behöver för att utveckla ett livslångt intresse för ämnet. Lgr11 
(Skolverket, 2017) beskriver i de grundläggande värderingarna att skolan ska främja 
”en livslång lust att lära” (s. 7). Vissa elever har sagt att ”de inte fattar, är sämst på 
matematik, att det är tråkigt med matematik eller att matematiken är för svår för 
dem”. Hur många som tänker samma sak men inte säger det högt kan vara svårt att 
avgöra. Ahlberg (2000) skriver att en lärares avsikt alltid bör vara att hjälpa eleven 
att bygga upp en tro till sin egen förmåga inom matematiken. När eleven inte tror på 
sig själv kan en rädsla för matematik uppstå, det kan ge eleven en svag tilltro till sin 
egen matematiska förmåga. Den känslan kan följa med genom resterande skolgång 
och försvåra för eleven att utveckla sin fulla potential och förmåga inom ämnet 
(Ahlberg, 2000). Enligt Lgr11 (Skolverket, 2017) har alla elever rätt att utvecklas 
”efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 
förmåga” (s. 14). Rystedt & Trygg (2010) framför till exempel att tillgång till och 
förståelse för hur konkret material kan användas ökar elevens möjlighet att hitta 
lösningar på olika problem. Detta pekar på vikten av att arbeta med konkret material 
och framförallt ta hänsyn till elevernas syn på materialet. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (2018) skriver på sin hemsida angående laborativt material, att 
eleverna kan nå en djupare förståelse för och kunskap om ämnet när fler sinnen tas i 
bruk och att detta i matematiken kan stödjas med konkret material. Tidigare 
forskning som genomförts på konkret material har främst fokuserat på yngre elever, 
medan studier genomförda i de högre årskurserna (åk fyra och uppåt) är mer ovanligt 
(Rystedt & Trygg, 2010). Detta arbete bidrar till tidigare forskning inom ämnet 
genom att medverka till en förståelse för av vad elever i årskurs fyra och fem har för 
syn på konkret material och dess användning i matematikundervisningen. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att studera vilken syn sju elever i årskurs fyra och fem har 
på konkret material i matematikundervisningen. 
 
Arbetet utgår från följande forskningsfrågor: 
1: Vilket syfte anser eleverna att konkret material har i matematikundervisningen?  
2: Hur ser eleverna på användningen av konkret material i sin nuvarande 

matematikundervisning? 
3: Önskar eleverna att konkret material ska användas i matematikundervisningen och 

i så fall hur? 

2 Litteraturgenomgång 
Under den här rubriken kommer begreppet konkret material att förtydligas. Tidigare 
forskning och hur konkret material används i undervisningen kommer behandlas 
samt möjligheter och hinder med användandet av konkret material i 
matematikundervisningen. 
 

2.1 Vad menas med konkret material? 
Begreppet konkret material kan definieras på olika sätt. Enligt Svensk Ordbok [SO] 
(2018) är begreppet konkret ”föremål som direkt kan uppfattas med sinnena” och 
material betyder ”utrustning för verksamhet”. SO (2018) beskriver ordet material 
som ”beståndsdelar som t.ex. måste sättas ihop för att något användbart ska uppstå”. 
Konkret material i skolan kan då preciseras till föremål (i beståndsdelar) som kan 
uppfattas med sinnena (syn, känsel, lukt, hörsel och smak). Läraren och eleverna 
använder dem i sin verksamhet. I den här studien blir sinnena hörsel, syn och känsel 
de som hamnar i fokus. Motsatsen till konkret är abstrakt, som betyder ”något som 
inte kan uppfattas av sinnena utan bara i tanken eller i fantasin” (SO, 2018). I 
matematiken utgör symboler och siffror det abstrakta. 
 
Laborativt material är ett begrepp som i litteraturen är synonymt med konkret 
material. Med begreppet menas material som kan manipuleras (ändras). Begreppet 
inbegriper även digitala (virtuella) läromedel till exempel grafräknare, datorer, 
moderna mobiltelefoner (Rystedt & Trygg, 2010; Durmus & Karakirik, 2006). Trygg 
(2014) jämför ett laborativt arbetssätt där eleverna kan börja på den nivå de befinner 
sig och arbeta vidare mot ett abstrakt tankesätt. Med ett konkretiserande arbetssätt 
menas att alla elever börjar i det formella och abstrakta och de elever som inte förstår 
får då laborativt (konkret) material att arbeta med (Trygg, 2014). 
 
I denna studie kommer främst begreppet konkret material att användas, vilket för 
studien definieras som fysiska material som man kan ta på, flytta, vrida och vända, 
plocka isär och sätta ihop i nya modeller. Digitala och virtuella läromedel som iPads, 
datorer och liknande ingår inte i denna studie. Exempel på konkret material för 
studien är bland annat volymset, spel, centikuber, cuisenairestavar och anglegs 
(bilaga 3). 
 

2.2 Tidigare forskning 
Som Rystedt och Trygg (2010) skriver i sin kunskapsöversikt finns det bara lite 
forskning om elever från årskurs fyra och uppåt angående deras attityder till och syn 
på konkret material i undervisningen. Men de nämner en studie genomförd i 
Australien av Norton och Windsor (2008). I den studien undersökte Norton och 
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Windsor (2008) vilka attityder årskurs sju elever hade till konkret material. De kom 
fram till att eleverna överlag hade en positiv attityd till konkret material, att de 
använde det i olika utsträckning och att de flesta ansåg att materialet förbättrade 
deras förståelse för algebra som var i fokus för den studien. 
 

2.3 Konkret material i undervisningen 
Heddens (1986) skriver att många elever har svårt att se sammanhanget mellan den 
fysiska (konkreta) världen och den abstrakta matematiska världen. Mellan dessa 
finns en lucka som behöver överbryggas genom att undervisningen går via en 
semikonkret nivå där undervisningen sakta utvecklas till en semiabstrakt nivå för att 
eleverna ska få förståelse för matematiken. Vidare skriver Heddens (1986) att i den 
konkreta nivån använder eleverna sig av riktiga föremål, om man exempelvis räknar 
äpplen så använder man sig av riktiga äpplen. I den semikonkreta nivån kan man 
använda sig av bilder på äpplen. I den semiabstrakta nivån kan man använda sig av 
streck som ska symbolisera äpplen och i den abstrakta nivån använder man sig av 
siffror. Elever är olika och Heddens (1986) påpekar att det är viktigt att ge eleverna 
den tid de behöver för att processa informationen de delges. Enligt Heddens (1986) 
kan läraren genom användandet av konkret material hjälpa eleverna att fylla i luckan 
mellan det konkreta och det abstrakta. När läraren presenterar aktiviteter som eleven 
utför och kan knyta an till bidrar det till att eleven utvecklas mot ett abstrakt 
matematiskt tänkande. Eleven övar upp sin tanketeknik genom att få övningar som 
utmanar dennes tankebild. För att övergången mellan det konkreta och det abstrakta 
ska bli så begriplig som möjligt för eleven behöver läraren vara uppmärksam på vilka 
aktiviteter som presenteras. Dessa aktiviteter ska bidra till att eleven utvecklar sin 
matematiska kompetens och därigenom blir mindre beroende av konkret material 
samtidigt som denne utvecklar sitt abstrakta tänkande (Heddens, 1986). För att 
eleven ska utveckla den matematiska förmågan behöver hen bli guidad av en lärare 
som ställer utvecklande frågor som får eleven att tänka snarare än att memorera fakta 
(Heddens, 1986).  
 
Skolverket (2011) påpekar att när man arbetar med konkret material i klassrummen 
får man inte fastna vid användandet av själva materialet. Man behöver se det i ett 
vidare perspektiv och förmedla detta till eleverna. Skolverket (2011) skriver att 
konkret material ska vara till hjälp för elever och att det inte är någon idé att 
presentera konkret material kring ett matematiskt innehåll som eleven redan 
behärskar. Här kan man dra kopplingar till det Trygg (2014) skriver om laborativa 
arbetssätt kontra konkretiserande arbetssätt. Skolverket menar att det konkreta 
materialet ska användas i ett konkretiserande arbetssätt men funderar inte kring 
huruvida det konkreta materialet kan användas i ett laborativt arbetssätt. 
 

 
(Trygg, 2014, s.91) 

                                                   
1 Egen konstruktion som bygger på Tryggs modell. 

 

Figur 1: Laborativt arbetssätt 

Eleven rör sig mot ett 
abstrakt tankesätt. 

Figur 2: Konkretiserande arbetssätt 

Eleven konkretiserar ett 
abstrakt tankesätt. 



7 
 

Skolverket (2011) liksom Heddens (1986) och Thompson (1994) påpekar att läraren 
är den som lär eleverna matematik, men att läraren behöver vara lyhörd för elevernas 
egna uppfattningar och uppmuntra resonemang eller reda ut missförstånd. 
Matematik är inget eleverna lär sig av sig själva, därför är lärarens didaktiska 
kunskaper av stor vikt vilket även gäller då konkret material används (Skolverket, 
2011). Ämnesdidaktiska kunskaper innebär att läraren kan motivera metodval och 
handlingssätt med en god vetenskaplig grund. Med denna grund  kan läraren få till en 
för eleverna utvecklande undervisningssituation (Bronäs & Runebou, 2010).  
 

2.4 Möjligheter och hinder med konkret material 
Heddens (1986) skriver att konkret material behöver användas tillsammans med 
utvecklande frågor för möjlighet till förståelse och fördjupning. Detta kan man koppla 
till det Thompson (1994) skriver ”Vad, i princip, vill jag att mina elever förstår?” (s. 
556, min översättning). Thompson (1994) menar att användandet av konkret 
material måste sättas i ett lärande sammanhang där läraren har en klar avsikt med 
användandet av det konkreta materialet. Eleven får en klar bild av vad hen förväntas 
använda materialet till och hur materialet kan användas för kunskapsinhämtning. 
Läraren behöver vara flexibel och öppen i sitt eget tänkande och inte låsa sig vid att 
det finns ett rätt svar. Eleven behöver få utrymme att tänka kreativt vid 
problemlösning. För att det konkreta materialet ska öka elevens matematiska 
kunnande behöver öppna diskussioner föras kring materialet och hur det kan 
användas för att eleven ska få tillgång till fler lösningsstrategier.  
  
Torkel Klingberg (2011), professor i kognitiv neurovetenskap, skriver om barns 
minne och utveckling. Det som främst kopplas till matematik är arbetsminnet. 
Arbetsminnet utvecklas under lång tid och i olika takt hos barn och ungdomar. I en 
klass kan det finnas stora skillnader i hur mycket eleverna kan hålla i arbetsminnet 
och det i sin tur påverkar elevernas matematiska kapacitet. Arbetsminnet är ett 
minne som kan tränas upp. När man tränar arbetsminnet är det specifika delar som 
tränas. Man kan till exempel träna på att komma ihåg olika sifferkombinationer men 
det hjälper inte problemlösningsförmågan. För att träna upp olika områden behöver 
man träna på olika sätt (Klingberg, 2011). Kan konkret material vara till hjälp för 
elever att hålla information i arbetsminnet? Kyttälä och Lehto (2008) skriver att 
elever med ett svagare arbetsminne kan gynnas av att läraren visar och förklarar via 
ett visuellt presentationssätt. Eleverna uppmuntras att använda sig av konkret eller 
visuell hjälp så som fingrarna, att rita och skriva ner uträkningar eller använda sig av 
olika konkreta material. De skriver vidare att just dessa elever kan dra större nytt av 
att få yttre hjälp som stöttar dem i sitt lärande (Kyttälä och Lehto, 2008). 
 
Hinder vid användandet av konkret material kan enligt Unenge, Sandahl & 
Wyndhamn (1994) vara att eleverna inte ser på eller använder materialet som det är 
tänkt av tillverkaren eller läraren. Ett annat hinder kan vara att materialet är knutet 
till skolan och läraren inte visar på kopplingar till verksamheter utanför skolans 
värld. Rystedt & Trygg (2010) påpekar att konkret material i sig inte ökar elevernas 
kunnande. Ett konkret material i kombination med en kunnig lärare som vet vad, hur 
och varför konkret material används ökar elevernas möjligheter till en större 
matematisk förståelse. 
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3 Teori 
Detta arbete utgår från två olika teorier; en övergripande lärandeteori som motiverar 
val av syfte och forskningsfrågor samt en lokal teori som används för att tolka data. 
 

3.1 Övergripande lärandeteori 
Grundantagandet för val av studiens problemområde är att elever får en djupare och 
mer beständig kunskap med hjälp av konkret material och praktiskt utförande. 
Deweys teori learning by doing ger en förståelse för studiens uppkomst, syfte och 
frågeställning. Uttrycket learning by doing myntades inte av Dewey själv men är 
starkt förknippat med honom då han förespråkade att praktiska inslag i 
undervisningsverksamheten underlättar för eleverna att tillgodogöra sig kunskaper 
av olika slag (Säljö, 2014). Hartman, Lundgren & Hartman (2004) skriver att ”learn 
by doing återspeglar en syn på människan som aktiv gentemot sin omvärld […]. I 
utbildningen måste eleven ges möjligheter att aktivt pröva och experimentera” (s.17). 
De skriver vidare att denna filosofi tar avstamp i individens intresse och från det 
stimuleras, utvecklas och breddas kunskaperna med hjälp av läraren. 
 

3.2 Lokal teori 
Studiens data tolkas med hjälp av en lokal teori kopplat till konkret material som är 
utformad av Durmus & Karakirik (2006). Learning to model syftar till att eleverna 
med hjälp av modeller de skapar visar vilken kunskap de har. Eleverna behöver 
använda sig av sina förvärvade kunskaper för att nå ett resultat. Det här sättet att 
arbeta kan vara användbart i slutet av ett arbetsområde när eleverna ska visa vad de 
har lärt sig (Durmus & Karakirik, 2006). Detta kan man koppla till det Trygg (2014) 
skriver om ett laborativt arbetssätt. Eleverna kan oberoende av förkunskaper börja på 
sin egen nivå och sedan laborera sig fram till mer kunskaper, analysera och se 
eventuella likheter mellan olika försök, ett undersökande arbetssätt. Learning with 
models syftar till att eleverna får använda sig av redan färdiga modeller för att lösa 
matematiska problem. Eleverna ska genom att göra vissa förändringar av det 
konkreta materialet koppla ihop dessa förändringar med ett matematiskt tänkande 
och därigenom utveckla ett mer abstrakt tänkande (Durmus & Karakirik, 2006). 
Denna modell liknar det Trygg (2014) skriver om ett konkretiserande arbetssätt som 
tar avstamp i det formella och abstrakta. De elever som inte förstår innehållet får ett 
laborativt material att arbeta med för att tillägna sig en större förståelse och ta steget 
mot ett mer abstrakt tankesätt. 

4 Metod 
I den här delen av uppsatsen kommer urval, datainsamling, analys av data, 
tillförlitlighet och autencitet samt etiska överväganden beskrivas.  
 

4.1 Urval 
Urvalet utgjordes av sju elever från en skola i årskurserna fyra till fem. Valet att 
endast besöka en skola gjordes med tanke på att en etablerad kontakt med 
skolledning, lärare och elever redan existerade. Detta underlättade för att 
informanterna och dess vårdnadshavare skulle känna sig mer bekväma med intervjun 
och därmed också välja att deltaga. När det kommer till minderåriga är det extra 
känsligt och vårdnadshavare måste godkänna att intervjun får äga rum (Bryman, 
2011). De elever som skulle delta i studien valdes ut av lärare på skolan efter 
önskemål om ett så brett urval som möjligt i årskurs fyra och fem, sett till bland annat 
socio-ekonomisk bakgrund, prestationer, årskurs och kommunikativ förmåga. 
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Urvalet innefattade elever från fler klasser på den specifika skolan. Ett brett urval 
efterfrågades för möjligheten att täcka eventuella skillnader i användandet av och syn 
på konkret material. Bryman (2011) beskriver detta sätt som ett målinriktat urval.  
 

4.2 Datainsamling 
En pilotstudie genomfördes med en person i en för studien adekvat ålder, för att se 
om frågorna var tillräckligt tydliga. Genomförd pilotstudie indikerade att frågorna var 
relevanta och tillräckligt tydliga för möjlighet till adekvata svar. Pilotstudien har ej 
spelats in eller transkriberats, den var endast till för att undersöka om frågornas 
utformning var anpassade till åldersgruppen samt om bilderna på konkreta material 
tillförde förståelse för ämnet (Bryman, 2011). 
 
Metod för datainsamling i den här kvalitativa studien var semistrukturerade 
intervjuer eftersom intresset låg i att ta reda på informanternas egna tankar och 
åsikter (Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer som 
att man har vissa frågor att utgå från, en intervjuguide. Sedan fyller man på med 
följdfrågor för möjlighet till fylligare svar från informanterna. Intervjuguiden skrevs 
relativt specifik så att informanterna skulle få liknande information och 
frågeställningar. Följdfrågorna kunde variera beroende på de svar som informanterna 
gav. Intervjuguiden till den här studien finns i bilaga 2. Intervjuerna genomfördes 
individuellt i ett rum som låg i anslutning till klassrummen. Informanten 
välkomnades och fick lämna in missivbrev påskrivet av vårdnadshavare och sig själv 
samt informerades om de forskningsetiska principerna, att deltagandet var frivilligt 
och att hen när som helst kunde välja att avbryta intervjun. Informanten påmindes 
om att intervjun skulle spelas in och endast årskurs skulle nämnas. Före intervjun 
fick informanten ett par minuter att se på utskrivna bilder av olika konkreta material 
(bilaga 3). Bilderna låg på bordet en och en utskrivna på A4 papper. Informanten 
upplystes om att dessa bilder var exempel på konkreta material och ombads fundera 
på om de använt sig av andra konkreta material. Enligt Bryman (2011) kan bilder 
användas som grund för intervjun för att informanten ska bilda sig en klar 
uppfattning om vad intervjun ska handla om. Det är dock inte säkert att bilder ger 
upphov till en djupare reflektion från informantens sida (Bryman, 2011). 
Informanten blev slutligen påmind om att det var dennes egna tankar och åsikter 
som var av intresse för intervjun. Tiden per intervju låg på ungefär tio minuter. 
Samtliga intervjuer genomfördes under en förmiddag. 
 

4.3 Analys 
Analys av data inleddes med att intervjuerna transkriberades och sedan färgkodades 
utifrån informanternas svar. Transkriptionerna rörde endast det som var relevant för 
studien. Övriga ord eller ljud har ej transkriberats. 
 
Analys av data genomfördes med hjälp av tematisk analys. Bryman (2011) beskriver 
tematisk analys som att man letar efter olika teman. Dessa visar sig när man läser 
transkriberingarna noggrant många gånger och letar efter repetitioner, metaforer och 
analogier, likheter och skillnader, språkliga kopplingar och saknad data i materialet. 
Tematisk analys har inget fast tillvägagångssätt enligt ett schema men den är en 
dataanalys som är vanligt förekommande i kvalitativa dataanalyser (Bryman, 2011). 
När transkriberingarna analyserades framkom fem teman: stöd, användning, avbrott, 
visualisering och förståelse. Dessa presenteras närmare i resultatdelen. Det teoretiska 
ramverket användes i analysens slutfas för att få en samlad bild av elevernas svar. 
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Transkriptionerna lästes noga ytterligare några gånger och svaren kategoriserades 
under learning to model eller learning with models. Exempelvis hamnade det här 
svaret under learning with models eftersom eleven beskriver att läraren läser 
instruktioner och förklarar hur arbetet med det konkreta materialet ska utföras. 
Eleven ska använda materialet som ett stöd för en konkretisering av en abstrakt 
uppgift. ”Läraren läser instruktionen, bra att läraren förklarar. Man kan också läsa 
själv. Läraren förklarar för att man ska komma igång snabbt och det inte ska bli så 
mycket prat”. Nästa exempel är ett svar på frågan när användning av konkret 
material inte sker i undervisningen. Detta tolkades in under learning to model, 
eftersom eleven talar om konkret material och provsituationer. 
 

Mest när man håller på med prov, men tror man kan nog använda det i allting. Prov för 
att man ska visa vad man kan och för att man ska få reda på vad man kan förbättra eller 
om det är bedömning eller betyg. Så då kanske man ska skriva för att visa att man får 
tänka till istället för att använda konkret material, fast då tänker man ju också. 

(svar från informant på intervjufråga) 

 

4.4 Tillförlitlighet och autencitet 
Tillförlitligheten tillgodogörs genom pålitlighet, objektiv analys och trovärdighet. 
Pålitligheten tillgodogörs genom att avsikten har varit att noga och precist beskriva 
problemformuleringen, urvalet och dess kriterier. Bryman (2011) skriver att kollegor 
kan fungera som granskare av processen och till det har handledaren och 
kurskamrater varit tillgängliga. Studiens utförande och slutsatser har framkommit 
via en så objektiv analys som möjligt där personliga värderingar satts åt sidan. 
Bryman (2011) påpekar att en fullständig objektivitet inte kan uppnås i samhällelig 
forskning men att man kan göra ett fullgott försök genom att vara medveten om sina 
egna värderingar och låta någon annan granska arbetet, i det här fallet handledare, 
kurskamrater och examinator. Dysthe, Hertzberg & Hoel (2011) skriver att det 
viktigaste för att en studie ska anses trovärdig är att det grundligt beskrivs hur den 
genomförts eftersom det i efterhand är svårt att kontrollera förfarandesättet. Läsaren 
ska få en trovärdig upplevelse när hen läser studien. Enligt Bryman (2011) ska en 
studie beskrivas så noga det går för möjligheten att vara överförbar i en annan miljö. 
Denna studie har beskrivits med noggrannhet efter bästa förmåga. 
 
Bryman (2011) skriver att autencitet (äkthet) utgörs av olika kriterier, till exempel om 
forskningen ger en rättvis bild av olika åsikter framförda av informanterna, om 
forskningen medverkar till att informanterna får förståelse för sin situation och miljö 
och om informanterna kan bli hjälpta av resultaten från studien. Autenciteten i 
studien bekräftas genom de olika kategorierna och citaten från intervjusituationerna. 
I diskussionen som följer kan man dra slutsatser från studien som eventuellt kan 
bidra till hur man som lärare kan reflektera över elevernas syn på konkret material 
och därigenom ge dem möjlighet till mer inflytande i undervisningen. För att 
informanterna ska få återkoppling kan lärare och andra i informanternas nära 
omgivning ta del av studien när den publiceras på DiVA-portalen. Genom att ta del av 
studien kan de tillgodogöra sig informanternas syn och uppfattningar och därigenom 
tillgodose deras önskemål. 
 

4.5 Forskningsetiska principer 
Informationskravet innebär att undersökningens syfte presenteras för berörda 
personer, att deltagandet är frivilligt, att de när som helst har rätt att avbryta 
undersökningen och att de får reda på vilka moment som ingår (Bryman, 2011).  
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I studien uppfylldes detta krav genom informationen i missivbrevet (bilaga 1) som 
skickades via mejl till berörda lärare som i sin tur vidarebefordrade det till utvalda 
elevers vårdnadshavare. I missivbrevet angavs studiens syfte samt information om att 
deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Information om vilka 
moment som ingick stod i missivbrevet, en intervju med en ungefärlig tidsåtgång om 
tio minuter. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer om de vill deltaga eller 
inte, samt att minderåriga även behöver vårdnadshavares godkännande (Bryman, 
2011). I denna studie uppfylldes detta krav genom att missivbrevet med information 
om studien skulle skrivas under av både vårdnadshavare och elev. Utöver detta fick 
informanterna muntligen godkänna att bli intervjuade. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter angående deltagare i studien behandlas 
med stor försiktighet för att värna om deltagarnas privata uppgifter. Personuppgifter 
ska dessutom förvaras oåtkomliga för utomstående (Bryman, 2011). I denna studie 
uppfylls detta krav genom att någon personlig information ej finns med på det 
inspelade materialet, endast årskurs. Underskrivna missivbrev samt inspelade 
intervjuer och transkriberingar förvaras på ett säkert ställe. Dessa ska destrueras 
efter att studien godkänts av examinator och har publicerats på DiVA-portalen. 
Vetenskapsrådet (2017) skriver i God forskningssed angående personuppgifter och 
att dessa inte bör sparas längre tid än nödvändigt. 
 
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas till 
forskningsändamålet (Bryman, 2011). I denna studie uppfylls detta krav genom att 
insamlade uppgifter inte delas vidare samt att de destrueras efter att studien 
godkänts av examinator och har publicerats på DiVA-portalen. I missivbrevet blev 
deltagare och vårdnadshavare informerade att uppsatsen kommer att publiceras på 
DiVA-portalen genom Mälardalens högskola.  

5 Resultat 
I resultatdelen redogörs för elevernas syn på syfte, användning av och önskemål kring 
konkret material. 
 

5.1 Syftet med konkret material 
Gällande elevernas syn på syftet med konkret material kunde tre teman urskiljas: a) 
stöd, b) förståelse och c) avbrott. 
 
Med a) stöd menas hur det konkreta materialet kan ge eleven men även läraren stöd i 
hur matematikstoffet kan förenklas, förklaras och förstås. Majoriteten av eleverna 
ansåg att syftet var att få stöd när matematiken kändes svår. Några elever uttryckte 
att det även kunde vara ett stöd för läraren när denne ska förklara något som eleverna 
kanske hade lite svårt att förstå, till exempel genom att använda det konkreta 
materialet. En elev sade ”För att det ska gå lättare att räkna saker. Att man kan 
använda det i framtiden. Tror det är för elevernas skull som man använder det, för att 
eleverna ska kunna lära sig saker”, en annan elev sade ”Läraren förklarar hur man 
använder materialet. Det är bra för då lär man sig och då slipper man fråga sen. 
Läraren förklarar för att man ska lära sig och förstå hur man ska göra”.  
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I b) förståelse återfinns svaren som eleverna kopplade till förståelse för hur konkret 
material kan hjälpa dem i matematikundervisningen samt när de tycker att konkret 
material är överflödigt. Exempel på detta är ”Man kan använda det när man tycker att 
något är svårt för att förstå bättre, men man behöver inte använda det om man tycker 
att det är lätt”. Ett annat svar var ”För att se hur man kan räkna på olika sätt, man 
kan räkna med exempelvis centikuber”.  
 
c) avbrott förklarar hur eleverna såg konkret material som något man använder sig av 
när man gör ett (kul) avbrott i den ordinarie undervisningen som de likställde med 
att arbeta i matematikboken. Exempel på svar i det här temat var ”För att inte bara 
titta ner i boken hela tiden” och ”Annars sitter jag bara där och räknar, tycker det är 
lite roligare när man får röra på sig”. 

 

5.2 Hur används konkret material i undervisningen 
Gällande elevernas syn på hur konkret material används i deras 
matematikundervisning kunde två teman urskiljas: a) stöd och b) visualisering. 
 
Med a) stöd beskrivs hur det konkreta materialet används av eleven men även av 
läraren i form av stöd kring hur matematikstoffet kan förklaras. Eleverna anser att 
användandet av konkret material ger stöd i matematikundervisningen. När eleverna 
kan vända och vrida på materialet så förstår de även talet/uppgiften på ett annat sätt 
än när de endast ser abstrakta siffror och symboler. En elev tyckte att det är bra ”som 
ett stöd om man har svårt att räkna, man ser talen och man ser hur man ska räkna”. 
Två användningsområden där konkret material inte används är enligt eleverna när 
man har prov eller när något är lätt.  
 
b) visualisering förklaras av eleverna som att de ”ser” något istället för att bara ha 
informationen i huvudet. Vissa uttryckte att det var en hjälp att inte behöva komma 
ihåg alla steg i huvudet, de fick på detta vis hjälp med att komma ihåg. Exempel på 
detta var när en elev sa ”Använder det mest vid problemlösning, då kan det vara 
mycket text och då kan man se det istället för att ha allt i huvudet. Lättare att ställa 
upp i högar än att rita på papper” en annan elev framförde ”Man kan använda 
konkret material hela tiden det finns ju runt omkring, ute och inne. För att kunna se 
hur man räknar, för då blir det enklare att se hur uppgiften ser ut”. 
 

5.3 Önskemål om hur konkret material kan användas 
Gällande elevernas önskemål om hur konkret material skulle kunna användas kunde 
två teman urskiljas: a) stöd och b) användning. 
 
I a) stöd återfinns svar som kopplades till elevernas önskemål om hur de vill använda 
konkret material. Eleverna vill helst ha konkret material som stöd i början av ett 
arbetsområde eller ha möjlighet att arbeta med det när något känns svårt (för 
abstrakt). Exempel framförd av en elev ”När man jobbar med något nytt som man 
behöver lära sig, så är det enklare att börja med”. Ett annat svar var ”För att om de 
som har lite svårt lär sig och då kan man ju alltid ta bort det när man gjort några 
gånger”.  
 
b) användning syftar till elevernas önskan om hur ofta konkret material ska användas 
i undervisningen. Några elever tyckte att det var bra som det var, de använde sig av 
konkret material lagom mycket. Andra elever tyckte det skulle användas mer konkret 
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material för då tyckte de att det blev lättare med matematik när de kunde se vad och 
hur de räknade. Ingen elev ville ha mindre undervisning med konkret material. 
Exempel på svar i det här temat var ”Mer (konkret material, mitt tillägg), nu har vi 
väldigt lite” ett annat svar var ”Bra som det är nu, vi brukar använda det ibland”. 

6 Slutsats 
Resultatet visade att eleverna i studien var positiva i sin syn på konkret material, de 
såg konkret material som ett stöd när de tyckte att något var svårt. De ansåg inte att 
det behövdes när de arbetade med uppgifter de förstod. Det stämmer överens med 
det Skolverket (2011) skrev, konkret material ska användas som stöd, det eleverna 
redan vet behöver inte konkretiseras. Resultatet stämmer också överens med det 
Durmus & Karakirik (2006) beskriver i sin teori learning with models, att eleverna 
använder konkret material för att förenkla den abstrakta matematiken. Vidare tyckte 
merparten av eleverna att användandet av konkret material borde utökas då de har 
lättare att förstå ny matematik om de får den visualiserad i början av arbetsområdet. 
Heddens (1986) utvecklingsmodell stämmer väl överens med det eleverna uttrycker, 
att de startar i en konkret fas för att sedan i sin egen takt röra sig mot det abstrakta. 
Eleverna ansåg vidare att konkret material var användbart som stöd när något var 
svårt. De tyckte också att det var bra att läraren först förklarade hur materialet skulle 
användas för att det inte skulle bli fel när de själva skulle arbeta med det. Denna 
ovilja att prova och eventuellt misslyckas kan knytas till det Ahlberg (2000) skriver 
om att eleverna behöver uppmuntras och utmanas positivt för att få ett gott 
självförtroende till matematik. Några elever uttryckte att konkret material 
underlättade då de inte behövde hålla all information i huvudet. Det kan kopplas till 
det Klingberg (2011) och Kyttälä och Lehto (2008) skriver om arbetsminne. Eftersom 
arbetsminnet är under utveckling så kanske vissa elever helt enkelt har svårigheter 
att hålla allt i huvudet och att visuell hjälp i form av konkret material kan hjälpa 
dessa elever att komma ihåg olika steg i en räkneprocess. När eleven har fått ett gott 
matematiskt självförtroende kanske hen vågar prova det som är främmande samt 
utmana sig själv. Kommer eleven till insikt att fel inte alltid är fel så kan denne närma 
sig användningen av sina kunskaper så som Durmus & Karakirik (2006) beskriver i 
learning to model. Eleven använder sig då av ett vetenskapligt tankesätt och provar 
hypoteser, lägger nya kunskaper till sina gamla och på så sätt bildas ett större 
sammanhang. Trygg (2014) skriver om ett laborativt arbetssätt med konkreta 
material. Där provar eleverna sina kunskaper, de undersöker. Lärarna behöver 
förmedla matematiska kunskaper på ett sätt som är lustfyllt, utvecklande och 
utmanande. Där kan de använda sig av konkret material både som stöd men även i en 
mer utmanande form där eleverna antar ett mer undersökande arbetssätt i 
matematiken. 

7 Diskussion 
I den här delen ingår metoddiskussion, resultatdiskussion samt framtida forskning. 
 

7.1 Metoddiskussion 
Metoden semistrukturerade intervjuer var en fungerande metod för denna studie, 
eleverna gav välutvecklade svar, antingen direkt vid huvudfrågorna eller efter att 
följdfrågor ställts. Om konkreta material (artefakter) skulle ha tagits med som 
exempel istället för bilder på konkret material, skulle det ha kunnat ge informanterna 
en större förståelse för konkreta material. I vissa intervjuer verkade informanterna 
fastna vid de konkreta material det fanns bild på trots påpekande om att dessa endast 
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var exempel och att det finns många andra konkreta material. Intervjuerna 
genomfördes med elever från samma skola och det grundade sig dels på att en 
etablerad kontakt redan existerade med skolan. Dessutom har skolan ett flertal 
klasser att välja mellan samt att lärarna efter önskemål försökte tillgodose ett brett 
urval av informanter. Den snäva tidsramen för detta arbete utgjorde en betydande 
faktor i urvalsprocessen. Utfallet av studien kan bli annorlunda om man till exempel 
genomför den på en skola där det arbetas aktivt med konkret material eller om 
studien genomförs på flera olika skolor från olika delar av landet. Andra 
urvalskriterier så som antalet informanter kan påverka resultatet, detta kan vara av 
intresse för framtida studier. 
 

7.2 Resultatdiskussion 
Resultaten i studien visar att eleverna gärna använder sig av konkret material i 
utbildningssyfte för att lättare förstå abstrakt matematik. De ser konkret material 
som något de använder sig av för att få stöd (förenkla och förtydliga) då svårare 
matematikområden behandlas. Detta överensstämmer med Heddens (1986) teori om 
att den abstrakta nivån får ett sammanhang när eleven rör sig från det konkreta via 
en semikonkretnivå vidare till en semiabstrakt nivå för att sedan nå en abstrakt 
tankenivå. Flertalet önskar mer användande av konkret material samt att materialet 
ska finnas tillgängligt. Det här ställer krav på lärarna eftersom flertalet studier visar 
på att det framförallt är lärarens kunskaper om ämnet och det konkreta materialet 
som skapar lärorika studiesituationer för eleverna (Skolverket, 2011; Rystedt & Trygg, 
2010). När Rystedt & Trygg (2010) skriver om konkreta material nämner de spel som 
en kategori jämte vardagliga föremål och pedagogiska material. Att flertalet elever 
inte nämnde olika spel som konkreta material de använde sig av i skolan var 
förvånande. Med spel menas till exempel brädspel, tärningsspel eller uppgifter i 
matematikböckerna som kräver att eleverna hämtar andra material och samarbetar 
med klasskamrater.  
 
Efter sammanställning av elevernas svar framkommer att Durmus & Karakirik 
(2006) undervisningsmodell learning with models används i undervisningen. 
Eleverna använder sig av konkret material i syfte att konkretisera det abstrakta. Om 
lärarna även skulle arbeta med learning to model, så får eleverna använda sig av sina 
abstrakta kunskaper och omvandla dessa till konkret och praktisk handling. Det kan 
ge eleverna en koppling mellan skolvärlden och världen utanför skolan. Genom 
denna koppling kan eleverna få en djupare förståelse för syftet med 
matematikundervisning (Rystedt & Trygg, 2010; Unenge et al., 1994). I Lgr11 
(Skolverket, 2017) står det att matematikundervisningen ska bidra till att eleverna 
bland annat får ”tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang” 
(s. 56). Den praktiska påverkan det här kan få för lärare är att de behöver 
kompetensutveckling i användandet av konkret material detta för att skapa 
möjligheter att arbeta med det på ett för eleverna meningsfullt sätt och för att arbetet 
det konkreta materialet ska ha ett tydligt syfte och knyta an till lärandemålen i Lgr11 
(Skolverket, 2017). 
 
Rystedt & Trygg (2010) skriver att det saknas forskning i den här ålderskategorin 
(årskurs fyra till fem) och denna studie bidrar med en pusselbit till den luckan. 
Framtida forskning i det här ämnet kan exempelvis vara att undersöka hur elever 
upplever arbetet med konkret material i ett undersökande syfte som i Durmus & 
Karakirik (2006) learning to model. Ett annat forskningsområde kan vara hur lärare 
som får kompetensutveckling i att arbeta med konkret material upplever sin 
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didaktiska förmåga att nå fler elever före och efter vidareutbildningen. Det kan även 
vara intressant att studera hur elever upplever lärarens kompetens före och efter 
vidareutbildning, samt vilken effekt och påverkan det har på elevernas förståelse och 
motivation till matematik. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 
Information om studie angående elevers syn på matematikundervisningen.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Mitt namn är Lena Carrasco och jag är student på grundlärarprogrammet årskurs 4–
6 på Mälardalens högskola/Västerås. 
 
Urvalet av informanter har skett genom att det är elevers syn på 
matematikundervisningen som är av intresse för denna studie. 
 
Du förväntas deltaga i en intervju där du delar med dig av din syn på 
matematikundervisningen. Syftet med ditt deltagande är att bilda en uppfattning av 
elevernas tankar kring matematikundervisningen. Intervjun kommer att genomföras 
med ljudupptagning. 
 
Intervjun beräknas ta ungefär 10 minuter.  
 
Det insamlade materialet kommer behandlas med yttersta försiktighet. Namn på 
elever och skola kommer ej att återfinnas i det som dokumenteras. Årskurs kommer 
att nämnas. De som kommer ha tillgång till inhämtad data är jag själv och min 
handledare från högskolan, i handledande syfte. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som 
helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några 
negativa konsekvenser för dig. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 
 
Ansvariga för undersökningen: 
Lena Carrasco, 073–5040899, lco15001@student.mdh.se (student) 
Jannika Lindvall, 076 – 662 14 26, jannika.lindvall@mdh.se (handledare) 
 
Bålsta 2018-04-12 
 
 
Underskrift av informanten  Namnförtydligande  Datum 
 
 
 
…………………………………….... …………………………………………… …………… 
 
 
 
 
Underskrift av vårdnadshavare Namnförtydligande  Datum 
 
 
……………………………………… ………………………………………….. ……………… 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Intervjun startar med att jag presenterar mig och syftet med intervjun, eleverna får 
de forskningsetiska principerna förklarade för sig, jag påminner om att jag kommer 
att banda intervjuerna och eleverna lämnar in missivbrevet med underskrifter. 
 
*Lena Carrasco, Mälardalens högskola, Grundlärarprogrammet 4–6 och 
Självständigt arbete – MAA016. 
 
*Forskningsetiska principer: (detta stod även i missivbrevet) 
  Informationskravet: Syftet med intervjun är att jag ska undersöka vad du som 
elev tänker om konkret material i matematikundervisningen. Som jag skrev i brevet 
du fick hem så är deltagandet frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta 
intervjun. Jag kommer att spela in intervjun, för att jag ska ha möjlighet att i 
efterhand skriva ner vad som sägs. 
Samtyckeskravet: Missivbrev återlämnas med påskrift av vårdnadshavare samt 
informant till Lena. Missivbreven kommer att förvaras hemma hos mig (Lena) tills 
dess att studien är avslutad. Sedan kommer de att förstöras och kasseras (slängas).  
Konfidentialitetskravet: När jag börjar med ljudupptagning kommer jag endast 
säga att jag intervjuar en elev från årskurs 4 eller 5. Inga namn, kön eller skola ska 
finnas med på ljudupptagningen för att du som elev inte ska kunna identifieras. 
Nyttjandekravet: det insamlade materialet kommer endast att användas i uppsats 
knuten till studien. 
 
Jag kommer att ha med bilder på olika konkreta material (och/eller konkret material 
i fysisk form) som eleverna får titta på för att få en förståelse för begreppet. 
Bilderna kommer föreställa: bråktavla, bas 10, (divisions) spel, tärningar, 
cuisenairestavar, anglegs, volym set och centikuber. 

 
Innan jag startar ljudinspelningen säger jag att det finns inget rätt eller fel svar utan 
att det är deras egna tankar jag är intresserad av. 

 
Intervjuschema 
 

1. Varför tror du att man använder konkret material? 
 
● Berätta gärna mer om hur du tänker. 
● Tror du att det är för läraren eller för elevernas skull som det konkreta 
materialet används? Varför? 
 

2. Brukar ni använda konkret material under matematiklektionerna, 
kan du beskriva eller ge några exempel på hur det brukar gå till? 
(exempelvis i början av ett arbetsområde, någon gång i veckan/månaden för att ”göra något 
annat”, när man har svårt att förstå något inom matematiken, när man tränar på att förklara 
matematik, vid grupparbeten etc.) 

 
● Använder du konkret material varje dag/vecka eller mer sällan? 
● Använder du konkret material när du jobbar enskilt och/eller i grupp? 
● Om ni jobbar i grupp får alla ”hålla på” med det konkreta materialet eller 
brukar det bara vara några? Om bara några: Varför tror du att det är det så? 
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Fortsättning Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
● Brukar läraren förklara hur ni ska arbeta med det konkreta materialet? Vad 
tycker/tänker du om att läraren förklarar? Varför tror du att läraren förklarar? 
●Vilket eller vilka konkreta material använder ni? 
●Är det något speciellt matematikområde ni brukar använda konkret 
material? 
 

3. När använder man inte konkret material i 
matematikundervisningen, ge några exempel? 

 
● Varför tror du att det är så, berätta gärna mer? 
● Tror du att man skulle kunna använda konkret material då med? Om nej, 
varför? Om ja, hur då? 
 
 

4. Skulle du önska att det användes mer eller mindre konkret material i 
matematikundervisningen? 

 
● Hur kommer det sig att du tycker så? 
● När ska man använda konkret material och varför? Har du några egna tips 
på hur man skulle kunna jobba med konkret material i 
matematikundervisningen? 
 

5. Tror du att det finns något bra med att använda konkret material i 
matematikundervisningen? 
 
●Kan du ge något exempel? 
 

6. Tror du att det finns något dåligt med att använda konkret material i 
matematikundervisningen? 
 
●Kan du ge något exempel? 
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Bilaga 3 – Bilder på konkret material 
 
Volymset - https://www.lar-lek.se/sv/volym/8232-bagare-volymset-7-
st.html?search_query=volymset&results=3 
Bas 10 - https://www.lar-lek.se/sv/bas10/222-bas10-fyrfarg-grundsats-
tralaada.html?search_query=bas+10&results=139 
Bråktavla - https://www.lar-lek.se/sv/braak-procent/238-braaktavla-braak-och-
procent.html 
Spel - https://www.lar-lek.se/sv/fyra-raknesatten/1054-buzzle-division-1-10.html 
Centikuber - https://www.lar-lek.se/sv/matematik/791-centikuber-
1000st.html?search_query=centikuber&results=5 
Cuisenairestavar - https://www.lar-lek.se/sv/cuisenairestavar/9256-
cuisenairestavar-i-tra.html?search_query=cuisenaire&results=9 
Tärningar - https://www.lar-lek.se/sv/praktiska-tillbehor/963-praktiska-paasen-
10x14-cm.html 
Vinkelben - https://www.lar-lek.se/sv/geometri/299-vinkelben-hopfogbara.html 
 
 

https://www.lar-lek.se/sv/volym/8232-bagare-volymset-7-st.html?search_query=volymset&results=3
https://www.lar-lek.se/sv/volym/8232-bagare-volymset-7-st.html?search_query=volymset&results=3
https://www.lar-lek.se/sv/bas10/222-bas10-fyrfarg-grundsats-tralaada.html?search_query=bas+10&results=139
https://www.lar-lek.se/sv/bas10/222-bas10-fyrfarg-grundsats-tralaada.html?search_query=bas+10&results=139
https://www.lar-lek.se/sv/braak-procent/238-braaktavla-braak-och-procent.html
https://www.lar-lek.se/sv/braak-procent/238-braaktavla-braak-och-procent.html
https://www.lar-lek.se/sv/fyra-raknesatten/1054-buzzle-division-1-10.html
https://www.lar-lek.se/sv/matematik/791-centikuber-1000st.html?search_query=centikuber&results=5
https://www.lar-lek.se/sv/matematik/791-centikuber-1000st.html?search_query=centikuber&results=5
https://www.lar-lek.se/sv/cuisenairestavar/9256-cuisenairestavar-i-tra.html?search_query=cuisenaire&results=9
https://www.lar-lek.se/sv/cuisenairestavar/9256-cuisenairestavar-i-tra.html?search_query=cuisenaire&results=9
https://www.lar-lek.se/sv/praktiska-tillbehor/963-praktiska-paasen-10x14-cm.html
https://www.lar-lek.se/sv/praktiska-tillbehor/963-praktiska-paasen-10x14-cm.html
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