
 

 

 
 
 
 

UTVECKLANDE UNDERVISNING 
ELLER ROLIGT INSLAG 

-avsedd kontra faktisk användning av konkret material i 
matematikundervisning i årskurs 1-3 
 

ELIN PLYMKVIST 

 
 

 

 

 

 

  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

 

Självständigt arbete 1 inom lärarutbildningen 

Grundnivå, 15 hp. 

Handledare: Daniel Brehmer 
 
Examinator: Andreas Ryve 
 
Termin 7                    År 2019 
 

  

 



 

 

 

Akademin för utbildning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

kultur och kommunikation Kurskod MAA010             15 hp 

  Termin 7                        År 2019 

 

SAMMANDRAG 

_______________________________________________________ 

Elin Plymkvist 

 

Utvecklande undervisning eller roligt inslag? 

-avsedd kontra faktisk användning av konkret material i 

matematikundervisning i årskurs 1-3 

 

Developing teaching or fun elements? 

- intended versus actual use of concrete material in mathematics teaching in 

grades 1-3 

 

 

2019     Antal sidor: 30 

_______________________________________________________ 

Syftet med studien är att undersöka lärares intentioner med att använda 
konkret material i undervisningen och att undersöka hur dessa intentioner 
realiseras i klassrummet. Studien ämnar även att belysa vilka fördelar 
respektive nackdelar lärare anser användandet av konkret material kan bidra 
till. Genom att observera och intervjua fem lärare framkom ett resultat som 
visar att konkret material används men att många lärare är styrda utav 
läroboken och endast plockar in materialet vid genomgångar av nya områden 
inom matematiken. De flesta lärare anser att nackdelar inte finns i användandet 
av konkret material men menar att läraren behöver synliggöra matematiken 
under arbetet. Slutsatsen blir därmed att lärarna tycker det är viktigt att 
använda konkret material i sin undervisning men för att kunna göra detta bör 
läraren ha goda kunskaper kring materialet och dess användningsområde för att 
kunna tillämpa det i sin undervisning tillsammans med eleverna. 
_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

I matematikundervisning såväl internationellt som i Sverige är läroboken det mest 
använda undervisningsmaterialet (Skolverket, 2012). Utöver läroboken så finns dock 
flera andra undervisningsmaterial att använda i matematikundervisning och 
däribland används konkret material (Skolverket, 2011b). Konkret material är något 
konkret du kan använda som ett stöd för tanken i processen att förstå något abstrakt, 
vilket matematiken är (Malmer, 2002). Exempel på sådant konkret material är 
vardagsföremål, pedagogiska material och spel (Skolverket, 2011b). 
Vardagsföremålen är det som lärare föredrar mest och detta beror till stor del i att 
vardagsföremålen är mer lättillgängliga då materialet kan bestå i allt från 
naturmaterial till makaroner att räkna och plocka med. Vid användandet av det 
pedagogiska materialet, som är ett material framtaget utifrån ett speciellt syfte inom 
matematiken, krävs det tid av läraren att läsa in sig på materialet för att sedan kunna 
tillämpa det på ett bra sätt i undervisningen och därför blir detta material inte alltid 
lärarens första val. Spel är också bra att använda i undervisningen men för att det 
inte bara ska bli lek för eleverna behöver läraren ha en tanke och ett syfte med spelet 
för att eleverna ska lära sig något och utveckla sina matematikkunskaper. Enklare 
spel man kan använda sig utav är kortlekar, bingo eller Yatzy beroende på vad man 
vill att eleverna ska träna och därmed lära sig (Skolverket, 2011b). 
 
Läraren bör variera arbetssätt och arbetsformer i sin undervisning i syfte att ge 
eleverna möjlighet att pröva och utforska med hjälp utav olika typer av material 
(Skolverket, 2018). Lärarens uppgift blir därmed att variera materialet så att eleven 
ska få kännedom om olika material och dess användningsområde för att eleven sedan 
ska kunna göra kopplingar mellan material och olika matematiska begrepp. Eleven 
ska även bli förtrogen med materialet för att kunna tillämpa det och beskriva 
tillvägagångssättet i hur det kan komma att användas (Skolverket, 2018). Marshall 
och Swan (2008) menar att verkligheten ser annorlunda ut då läraren hellre ägnar sig 
åt matteboken än att använda material om inte tiden finns. Traditionell 
matematikundervisning är det som läraren föredrar där en lärare står vid tavlan och 
demonstrerar inför eleverna genom att visa hur de ska göra och eleverna repeterar 
och tar efter (Goh, Tengah, Shahrill & Leong, 2017). Om man endast använder detta 
sätt att arbeta blir det till följd brister i undervisningen och i sin tur för eleverna som 
inte tillägnar sig lärandet på flera sätt (Skolverket, 2011b). Läraren behöver därmed 
ha goda kunskaper i hur barn lär sig och variera sin undervisning så att samtliga 
elever får tillfälle att tillägna sig kunskaperna (Malmer, 2002). 
 
Läraren bör variera arbetsformer för eleverna och ha en strukturerad undervisning 
med tydligt innehåll (Skolverket, 2011) och detta gäller speciellt vid användandet av 
konkret material (Malmer, 2002) då det ökar elevernas förförståelse och kvaliteten i 
undervisningen (Skolverket, 2011b). Malmer (2002) framhåller dock att många lärare 
känner en osäkerhet inför användandet av konkret material och därför förlitar sig 
mer på läroboken i matematikundervisningen. Detta leder till att materialet inte 
alltid används på rätt sätt och ibland bara blir ett roligt inslag i undervisningen för att 
göra något annat än läroboken (Malmer, 2002). Lärare som enbart använder 
läroboken som undervisningsmaterial hamnar lätt i en enformig undervisning 
(Skolverket, 2011b). Lärare är olika bundna till matteboken och detta påverkar 
undervisningen i olika riktning (Ahlberg, 2000). I studier har det visats att den lärare 
som använder sig utav konkret material och varierar sin undervisning får elever som 
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är mer motiverade och positivt inställda till matematik (Goh m.fl., 2017) och eleverna 
behöver ges tillfälle till diskussion och ett aktivt arbetssätt med olika material för att 
utveckla förmågorna som står i läroplanen (Malmer, 2002). 
 
I denna studie avser jag därför att undersöka hur lärare använder sig utav det 
konkreta materialet i sin undervisning. Jag avser att ta reda på hur läraren tänker och 
lägger upp sin undervisning för eleverna. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka fem lärares intentioner med att använda konkret 
material i matematikundervisningen och även att undersöka hur dessa intentioner 
realiseras i klassrummet. Studien ämnar även att belysa vilka fördelar respektive 
nackdelar lärare anser användandet av konkret material kan bidra till. 
 
Frågeställningar: 
1. Vilka intentioner har lärarna med användningen av konkret material i 
matematikundervisningen? 
2. Hur använder sig läraren av det konkreta materialet i sin undervisning? 
3. Finns det enligt läraren några fördelar respektive nackdelar med användandet av 
konkret material? 
 
Med intentioner (fråga 1) avser jag söka svar på vilka bakomliggande tankar lärare 
har med att använda konkret material. Kanske är det ett sätt att försöka nå förståelse 
för ett specifikt matematiskt mål, kanske är det för att variera arbetssätt, kanske är 
det för att göra ett roligt inslag i undervisningen? Med fråga två avser jag undersöka 
om de angivna svaren i fråga ett realiseras då intentionerna ska genomföras i 
klassrummet. Genom att observera läraren kan jag därmed få svar på hur läraren 
använder det konkreta materialet i sin undervisningen och därefter få möjlighet att 
jämföra resultaten för att ta reda på om detta görs utifrån lärarens intentioner. Jag 
vill även undersöka vad lärarna anser om fördelar och nackdelar i användandet av det 
konkreta materialet (fråga 3). Genom lärarens tankar kring detta kan jag få svar på 
om det konkreta materialet används på ett sätt som stödjer eleverna i  
matematikundervisningen eller inte. 
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2 Bakgrund 

Under detta avsnitt kommer jag att redogöra för tidigare forskning kring lärarens roll i 
användandet av konkret material och materialets avsedda användning. Jag kommer även 
att ta upp forskning som visar på fördelar och nackdelar med att använda sig utav konkret 
material. 

2.1 Lärarens roll 

Grunden för en måluppfyllande undervisning genom att använda konkret material har sin 
utgångspunkt i hur läraren använder materialet i sin undervisning (Goh m.fl., 2017). Det är 
viktigt att läraren har kunskap kring materialet och dess användningsområde för att 
materialet ska fylla sitt fullständiga syfte och därmed är läraren den avgörande faktorn i 
användandet av det konkreta materialet (Marshall & Swan, 2008). Läraren på skolan kan 
ha tillgång till alla möjliga material och verktyg men det är helt bortkastat om läraren inte 
vet hur denne ska använda sig utav materialet (Skolverket, 2011b). Att använda materialet 
på rätt sätt och inte som ett material att ta till när eleverna behöver ha paus eller variation 
från matteboken utan med ett genomtänkt syfte leder till utveckling. Läraren behöver ha en 
tydlig plan i användandet av det konkreta materialet och därmed fundera på vilket material 
som är lämpligt att använda, hur materialet ska användas och även kring de aktiviteter som 
eleverna ska utföra då det inte är aktiviteten i sig som lär eleverna (Thompson, 1994). Om 
läraren är övertygad om fördelarna med det konkreta materialet används det i större 
utsträckning men läraren behöver träning i hur man använder sig utav olika slags material 
(Marshall & Swan, 2008). Läraren har därför en viktig roll i användandet och 
presentationen av nytt material där materialet kopplats till relevant matematikinnehåll 
som läraren i sin tur kan lyfta fram med hjälp utav olika material (Skolverket, 2011b). 
Lärarens inställning och kunskaper inom matematik har därmed en stor påverkan på hur 
de planerar och organiserar sin matematikundervisning (Ahlberg, 2000) och om du som 
lärare arbetar med konkret material behöver du se till att ha en tillåtande miljö (Rystedt & 
Trygg, 2010). Om en elev ska kunna tillägna sig nya kunskaper är det viktigt att eleven 
tillåts pröva sig fram och att eleven tror på sig själv (Malmer, 2002). För att uppnå detta 
krävs det att du som lärare kan ditt ämne och är trygg i användandet av det konkreta 
materialet så att du kan låta eleverna finna egna vägar fram till målet, med lärarens 
vägledning vid behov. En framgångsfaktor i det konkreta användandet är att elevens sätt 
att tänka accepteras (Ahlberg, 2000). Du som lärare kan då inte fokusera på rätt eller fel 
utan behöver visa på mångfalden av lösningar och att det finns fler sätt att nå svaret och 
inte att glömma att det är vägen fram till svaret som är det viktiga. 
 
Många lärare känner en osäkerhet inför användandet av konkret material och förlitar sig 
därför mer på läroboken. Många lärare uttrycker att de behöver hjälp och stöd i detta och 
de efterfrågar sambandet mellan vad eleverna ska lära sig och vad läraren behöver göra för 
att ta sig dit (Skolverket, 2011b). Läraren använder det konkreta materialet som 
introduktion till ett nytt ämne, ibland som ett avbrott från matteboken och ibland som 
avslutning i form av belöning (Rystedt & Trygg, 2010). Det konkreta materialet är en 
metod där innehållet ska vara i fokus men det är lätt att läraren använder det konkreta 
materialet för att aktivera eleverna eller för att skapa variation i matematikundervisningen 
(Skolverket, 2011b). Om man i högre grad använder sig utav flera sätt att lära så kan 
kvaliteten på undervisningen förbättras (Rystedt & Trygg, 2010). Eleven bör vara aktiv i sin 
inlärning för att bättre förstå och därmed använda flera sinnen i sin inlärning (Marshall & 
Swan, 2008). Samtidigt menar de att läraren inte bara kan plocka fram materialet och 
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använda det som ett demonstrationsverktyg för då kan det resultera i att eleverna bara 
kopierar det som läraren gjort och inte får förståelsen för matematiken i sig vilket i sin tur 
gör att metoden blir ineffektiv. Avsikten med det konkreta materialet bör då vara att det 
används som ett undersökande verktyg för eleven men det är viktigt att det sker under 
lärarens uppsikt så att eleverna lär sig vad som är avsett (Rystedt & Trygg, 2010). 
 
Det är viktigt att läraren ställer rätt frågor för att eleverna inte ska lära in stoffet på ett 
felaktigt sätt och detta även för att utmana eleverna (Skolverket, 2011b). En lärare behöver 
vara flexibel i sitt sätt att arbeta och lyhörd inför elevernas tankar och reaktioner för att 
elevens kunskaper ska öka (Malmer, 2002). Uppfattningen hos Malmer (2002) är dock att 
många lärare anser att samtal och diskussioner inom matematiken är något som är svårt 
att hinna med. Ska det ske en utveckling hos eleverna är detta nödvändigt eftersom 
dialogen är en viktig del inom matematiken och det är genom dialogen som läraren kan 
uppfatta vad eleven ser (Thompson, 1994). Det är viktigt att läraren kopplar olika begrepp 
till olika innehåll och erbjuder eleverna dessa genom konkretisering då även språket och 
begreppsbildningen är viktig inom matematiken (Skolverket, 2011b). Några utav de mål 
som läraren arbetar efter är att eleverna ska ges möjlighet att reflektera, kommunicera och 
se samband vilket är viktigt när eleverna arbetar med konkret material och har en dialog 
(Skolverket, 2011). Därmed behöver läraren vara väl insatt i ämnet och veta vilka begrepp 
som ska användas för att vara ett stöd i dialogen framåt vid behov för eleven. I dessa 
situationer blir lärarens uppgift att hjälpa eleven att sätta ord på vad som händer, då barn 
ofta vet vad de gjort men har svårare att förklara (Malmer, 2002). Det är därför av stor vikt 
att läraren har en tydligt plan med det konkreta materialet så att det är ett stöd i och 
förtydligar några exempel för att lärare och elever ska kunna samtala kring dessa där man 
fokuserar på hur man kan tänka (Thompson, 1994). Ett bra sätt att göra detta på är att 
lyssna när elever pratar och diskuterar, ställa vidareutvecklande frågor eller låta eleverna 
på något sätt skriva eller rita sin lösning (Rystedt & Trygg, 2010). Lärarens uppgift blir då 
att lyfta fram och synliggöra matematiken för eleverna genom att lyfta fram syfte, prova 
olika lösningar och därmed möjliggöra diskussioner mellan eleverna. Det är även viktigt att 
läraren på slutet av lektionen avrundar genom att följa upp tankar och idéer som 
uppkommit för att undanröja missuppfattningar, jämföra lösningsstrategier och även för 
att lyfta fram innehåll och förmågor som tränats genom aktiviteten (Trygg, 2014). När 
sedan eleven befäst kunskapen behövs färdighetsträning och då är det viktigt att läraren 
ser till att eleven tränar rätt saker (Skolverket, 2011b). Om detta sker genom dialog kan 
läraren lätt rätta till misstag så att eleven tänker på rätt sätt och tränar rätt strategi. 

2.2 Lärarens planering 

När barnet börjar i skolan är tankarna kring matteboken att det är roligt men om man ser 
till elevens lärande och förhållningssätt är det inte alltid positivt då det kan bidra till en 
ensidig undervisning (Ahlberg, 2000). Läraren kan vara olika bunden till läroboken och 
detta påverkar undervisningen. En lärare som är helt bunden av läroboken har oftast inte 
utrymme för mer än just läroboken och variationen i matematikundervisningen uteblir, 
medans en lärare som är mer obunden istället utgår från elevernas tankar och erfarenheter 
och därför planerar sin undervisning annorlunda (Ahlberg, 2000). Det finns därmed två 
olika arbetssätt som en lärare brukar välja emellan, det konkretiserande och det laborativa 
arbetssättet (Trygg, 2014). Det konkretiserande arbetssättet handlar om den traditionella 
undervisningen där alla elever arbetar samtidigt och tillsammans på den mer abstrakta 
nivån, till exempel enligt matteboken. Om en elev inte klarar av det abstrakta får läraren 
för denne elev plocka in exempelvis konkret material. Läraren eller matteboken visar hur 
man ska göra och eleven följer sedan exemplet utan någon närmare eftertanke eller 



 5 

diskussion (Trygg, 2014). Om eleven gör på detta sätt och inte har djupförståelsen, utan 
endast lär sig att kopiera en metod, leder det inte barnet framåt i utvecklingen och därför 
är det av högsta vikt att eleven får tillfällen där denne kan samtala och reflektera kring 
olika uppfattningar och sätt att tänka (Ahlberg, 2000). Det andra arbetssättet är det 
laborativa arbetssättet som handlar om att läraren gjort ett förarbete för att kunna 
individualisera undervisningen efter elevens enskilda behov där några elever börjar med 
att arbeta konkret och andra på en mer abstrakt nivå (Trygg, 2014). Oftast inom detta 
arbetssätt ger läraren eleverna tillgång till olika material och undersöker olika saker med 
dessa material för att dra slutsatser (Trygg, 2014). En elev bör få möjlighet att möta båda 
arbetssätten men det är viktigt att de båda sätten kompletterar varandra och kombineras 
för att eleverna ska kunna tillägna sig kunskaperna på ett bra sätt (Rystedt & Trygg, 2010). 
Det är viktigt att läraren anpassar undervisningen efter elevens behov och förutsättningar 
för att elevens kunskapsutveckling ska främjas. Läraren behöver därmed ha 
bakomliggande kunskaper kring eleverna och deras kunskapsnivå samt tidigare 
erfarenheter för att kunna lägga upp sin undervisning så att varje elev får möjlighet att 
utvecklas (Skolverket, 2018). Genom att utforska och använda konkret material ges eleven 
möjligheter till att prova sig fram och koppla det nyupptäckta till egna erfarenheter och då 
blir lärandet meningsfullt för eleven (Ahlberg, 2000). Det är av stor vikt att uppgifterna 
anpassas efter elevens kunskapsnivå om man vill att lusten hos eleverna ska stanna kvar. 
Då yngre elever oftast är i behov av omedelbar feedback sker det snabbt genom det 
konkreta användandet där läraren har koll över eleverna och ställer utvecklande frågor 
(Goh m.fl., 2017). Eleven uppmuntras därigenom att öva mer men även till att se över sina 
misstag om de är osäkra. 
 
När en lärare börjar planera för ett moment inom matematiken är det viktigt att läraren 
lägger fokus vid innehållet och utifrån innehållet väljer arbetssätt (Ahlberg, 2000). 
Skolverkets (2011b) studie visar att läraren oftast gör tvärtom och därmed fokuserar på 
arbetssätt och material vilket medför att innehållet inte blir lika viktigt som 
materialanvändandet. Om man istället planerar utifrån matematikinnehållet och därefter 
väljer material och metod kan det bidra till att eleverna får en bättre förförståelse och det 
ökar kvaliteten i undervisningen (Skolverket, 2011b). De avgörande frågorna i planeringen 
av konkret material är när materialet ska användas och hur det ska användas för att stödja 
eleverna i lärandet (Marshall & Swan, 2008). Läraren behöver variera arbetsformen för 
eleverna och ha en strukturerad undervisning med tydligt innehåll där varje elev bör ha 
rätt till ett undersökande arbetssätt där nyfikenhet och kreativitet ligger till grund för 
elevens lärande (Skolverket, 2018). Samtidigt är det viktigt att läraren presenterar 
innehållet i samband med det konkreta materialet på ett sätt som gör det enkelt för alla 
eleverna att ta till sig. Eleverna behöver få reda på lärarens mål och syfte med det konkreta 
materialet för att kunna vara aktiva i sin inlärning då det ger eleverna möjlighet till 
delaktighet och inflytande i sin egen undervisning (Skolverket, 2011b). I användandet utav 
det konkreta materialet kan eleven då få möjlighet att skapa, diskutera och uppleva 
matematik genom att testa sig fram till ställda hypoteser eller på andra sätt komma fram 
till en lösning (Skolverket, 2011b). Varje elev ska få möjlighet att pröva idéer och lösa 
problem enskilt men även i grupp för att även arbeta med kommunikation (Skolverket, 
2018). För att utveckla förmågorna i läroplanen behöver eleverna ges tillfälle till diskussion 
och ett aktivt arbetssätt med olika material (Malmer, 2002). Eleverna behöver därför i 
undervisningen ges möjlighet till diskussion och reflektion kring lösningar, metoder och 
strategier som kan användas i matematiken för att eleven sedan ska kunna tillägna sig flera 
sätt och kunna välja det som denne anser lämpligast (Skolverket, 2011). Under det 
konkreta materialets användande är det viktigt att eleverna på något sätt dokumenterar 
vad de gör och vad de lärt sig för att det laborativa annars oftast blir osynligt (Trygg, 2014). 
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Detta kan göras för att se elevens utveckling men är också bra för att upptäcka eventuella 
missuppfattningar som eleverna har och för att kunna utmana eleverna vidare (Skolverket, 
2011b). Eleven ska därmed få kunskap kring olika uttrycksformer som ger eleven möjlighet 
till fler sätt att välja mellan och använda i olika situationer (Skolverket, 2011). Detta kan 
t.ex. ske genom att rita, skriva eller använda matematiska symboler. 

2.3 Fördelar och nackdelar med användandet av konkret material 

Det finns alltid för- och nackdelar med olika sorters material men det som är viktigt, 
oavsett material, är att materialet överensstämmer med det matematiska innehållet som är 
avsett att belysas (Skolverket, 2011b). 
 
Flera forskare menar att användandet av konkret material gynnar eleverna för att de får 
använda flera olika sinnen och därmed får en varierad och mer positiv bild och ökat 
intresse för matematik än om man enbart arbetar med matteboken (Rystedt & Trygg, 2010; 
Marshall & Swan, 2008; Backlund & Backlund, 1999 och Goh m.fl., 2017). Genom 
användandet av konkret material kan läraren lätt se vad och hur eleven tänker men det är 
viktigt att man inte glömmer bort att eleven i användandet av konkret material behöver 
vägledning och tillsyn för att kunna följa upp och bygga upp elevens förståelse (Marshall & 
Swan, 2008). De inre bilderna hos de yngre eleverna är viktiga att man bygger upp genom 
det konkreta användandet så att eleven successivt kan se sambandet mellan det konkreta 
och abstrakta (Skolverket, 2011b och Marshall & Swan, 2008). Det är även viktigt att 
begreppen förstärks genom det konkreta användandet för att eleven ska se kopplingen i 
den språkliga förståelsen (Marshall & Swan, 2008). Andra fördelar som de lyfter fram i 
användandet av det konkreta materialet är att man tränar samarbete och engagerar 
eleverna aktivt. 
 
Det är viktigt att använda sig utav konkret material men det kan ibland vara svårt att 
genomföra då det krävs tid (Backlund & Backlund, 1999). Det finns inte alltid tid för 
läraren att sätta sig in i materialet och materialet finns inte alltid tillgängligt då man oftast 
är flera klasser som delar på samma material (Skolverket, 2011b). För att det ska fungera 
behöver läraren därför ha ett stor engagemang för att arbeta med matematiken på ett 
sådant sätt som gör att man lämnar den traditionella katederundervisningen (Backlund & 
Backlund, 1999). Förvaringen och antalet är det som begränsar många lärare, då materialet 
finns i ett begränsat antal på grund av skolans ekonomi och att många skolor inte har 
någon plats att förvara materialet på förutom i klassrummen (Marshall & Swan, 2008). 
Materialet kan komma att ses som leksaker för eleverna om man har materialet tillgängligt 
hela tiden medans andra elever i undervisningen kan tycka att materialet är barnsligt att 
använda (Rystedt & Trygg, 2010). När man arbetar med konkret material kan det bli högre 
ljudnivå och stökigt (Rystedt & Trygg, 2010) men om läraren läser in sig på materialet, 
planerar för materialet och dess användning och lägger tid på att plocka fram och undan 
materialet blir det en tillgång i matematikundervisningen då många barn är i behov av det 
konkreta materialet i sin inlärning (Marshall & Swan, 2008). 
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3 Metodologi 

I detta kapitel kommer jag att redogöra och argumentera för mina urvalsmetoder, redovisa 
vilka insamlingsmetoder som använts till studien samt beskriva mina analysmetoder. Jag 
kommer även att redogöra för studiens trovärdighet och slutligen berörs de etiska 
ställningstaganden som jag tagit hänsyn till i min studie. 

3.1 Urval 

I mitt urval har jag utgått från mitt syfte vilket är viktigt att man gör (Kylén, 2004). Tidigt i 
studien ska forskaren avgränsa målgruppen och låta syftet vara det som styr. Min studie 
har som syfte att undersöka fem lärares intentioner med att använda konkret material i 
undervisningen och att undersöka hur dessa intentioner realiseras i klassrummet. Jag har 
därför valt att begränsa mitt urval och därmed fokuserat på verksamma lärare inom 
årskurs 1-3 där man arbetar med konkret material i sin undervisning. 
 
Jag har i min studie gjort ett subjektivt urval vilket är av stor betydelse då man som 
forskare har vetskap kring människorna inom den utvalda gruppen av människor som är 
lämpliga för studien (Denscombe, 2009). Detta gjordes vidare genom ett tvåstegsurval, 
vilket är ett bra sätt att hitta rätt personer till studien (Hallin & Helin, 2018). Ett 
tvåstegsurval betyder att jag i första steget funderat kring vilken grupp av människor jag 
valt att intervjua och i andra steget söker jag efter lämpliga intervjupersoner. Jag 
begränsade mig i min studie till grundskolans tidigare år (årskurs 1-3) och valde därför ut 
människor som arbetar inom denna yrkesgrupp. 
 
För att komma i kontakt med deltagare till min studie tog jag personligen kontakt med tre 
personer men då urvalet inte räckte till för studien tog jag även kontakt med personer via 
mail och ett missivbrev skickades ut (se bilaga 1). Utifrån detta urval svarade lärare från två 
olika skolor där man arbetar med konkret material. I urvalet av respondenter utgick jag 
därför från de fem personer som svarade ja, på grund av tidsbegränsningen, och jag gjorde 
därmed ett bekvämlighetsurval, vilket är detsamma som att ta det man lättast får tag på 
(Denscombe, 2009; Stukat, 2005). Bekvämlighetsurvalet till trots så var kravet att 
personerna som deltog arbetade i någon utav de årskurser som jag efterfrågat i min studie 
och att de arbetade med konkret material i sin undervisning. 
 
Då min studie är småskalig blev urvalet mindre och eftersom jag valde att intervjua ett fåtal 
personer ska man inte i undersökningen generalisera utan det är mer en fråga om hur ett 
antal människor ser på en företeelse (Denscombe, 2009). Jag undersökte olika 
uppfattningar snarare än riktade in mig på hela mängden lärare, vilket oftast är fallet i 
kvalitativa studier (Stukat, 2005). Det är svårt att beräkna exakta antalet deltagare som ska 
väljas ut och detta styrs oftast utav tiden man har till sitt förfogande samt antal lämpliga 
personer som man lyckas finna (Denscombe, 2009). Detta brukar sedan variera men oftast 
är de endast ett fåtal och i min studie har jag använt mig utav fem personer. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Jag använde mig utav en metodkombination, både observation och intervju, vilket är bra 
att göra då man får en fylligare bild av det som studeras (Denscombe, 2009). Forskaren får 
en bredare kunskap genom att kombinera dessa metoder och kan jämföra resultatet då du 
genom observation undersöker det som sker i nuet (Kylén, 2004) och genom intervju får 
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höra lärarens bakomliggande tankar kring det som hänt (Hallin & Helin, 2018). I mitt 
metodval har jag därför valt två kvalitativa metoder och började med att observera för att 
sedan intervjua personerna. 
 
Användandet av observation är bra när man vill ha information om händelser i en naturlig 
miljö (Hammar Chiriac & Einarsson, 2018). Jag har i min studie använt mig utav hög grad 
av struktur som är en fördel när man gör observationer (Hammar Chiriac & Einarsson, 
2018). På förhand utformades ett observationsschema där det tydligt framgick vad som 
skulle observeras under respektive lektion. Detta för att kunna besvara studiens 
forskningsfrågor. Observationsschemat har jag utformat på ett sätt som gör att jag kunnat 
använda det under alla mina observationer då det är uppdelat i form av punkter (se bilaga 
2). Under en observation kan man även välja att filma deltagarna för att få med exempelvis 
pauser och kroppsspråk men detta har jag valt att inte göra då mitt syfte var att titta 
närmare på händelserna och inte så mycket på lärarens uttryckssätt (Hammar Chiriac & 
Einarsson, 2018). Jag ansåg därmed att jag skulle få ett större material att bearbeta än vad 
som krävdes för syftet och valde därför bort filmningen. Det är viktigt att forskaren i en 
planerad observation i förväg bestämt vad som ska observeras, för att styra observationen 
mot ett speciellt syfte, och hur det ska dokumenteras (Kylén, 2004). Detta gör att man 
lättare kan bearbeta materialet efteråt då alla observationer utgår från samma mall. För att 
kunna göra ett observationsschema är det viktigt att du som forskare är insatt i tidigare 
forskning för att kunna förutse olika moment som kan uppkomma under observationen 
(Denscombe, 2009). Det är viktigt att du formar schemat så det är tydligt och att 
punkterna är möjliga att observera och att det ska vara enkelt att registrera. 
 
Den andra metoden jag använt mig utav är intervju. Då mitt syfte var att ta reda på fem 
lärares olika uppfattningar inom ämnet är det en lämplig metod att använda (Hallin & 
Helin, 2018). Intervju var den metod jag ansåg lämpar sig bäst i min studie då jag avsåg att 
ta reda på lärarnas tankar kring konkret material och metoden används när speciella 
personer besitter den kunskap som forskaren efterfrågar, i detta fall insikt i saker som 
människors åsikter, uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2009). Jag valde att 
använda mig utav den halvstrukturerade/semistrukturerade intervjun vilket är en metod 
där forskaren täckt in ämnesområdet men ställer frågor i den ordning som anses 
lämpligast under intervjun (Stukat, 2005; Hallin & Helin, 2018). Detta för att kunna följa 
upp frågor och därmed få fylligare svar i uppfattningar som den intervjuade har. Om man 
använder sig utav intervju är det lämpligt att använda sig av en frågeguide/ett 
frågeformulär för att verkligen se till att alla ämnen och områden täcks in (Stukat, 2005; 
Denscombe, 2009). Detta brukar ske genom ett antal huvudfrågor som ställs likadant till 
alla, men uppföljningen av svaret blir oftast individuellt (se bilaga 3). Metoden kan dock 
vara tidskrävande och det kan vara svårt att analysera materialet eftersom det kan se så 
olika ut mellan intervjuerna när uppföljningen och därför svaren skiljer sig från varandra 
(Stukat, 2005). Jag har därför valt metoden intervju i min studie för att komma åt lärarens 
tankar. 
 
Utifrån frågeställningarna för studien avser jag genom metoden intervju besvara fråga 1 
genom att ta reda på lärarens tankar kring konkret material och därmed uppfylla syftet 
kring lärarens intentioner med användandet av konkret material i undervisningen. Genom 
att även använda metoden observation kan jag se hur läraren använder sig utav materialet i 
sitt arbete med eleverna och därigenom uppnå syftet med fråga 2. Efter utförd observation 
och intervju kommer jag sedan att kunna koppla samman frågorna 1 och 2 för att se om 
lärarens intentioner stämmer med hur läraren använder sig utav materialet. Syftet kring 
fördelar respektive nackdelar med användandet av konkret material som jag kopplat till 
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fråga 3 får jag reda på genom att intervjua läraren och därmed uppfylla även detta syfte 
med studien. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Genom att läsa lämplig litteratur inom ämnet matematik med fokus på konkret material 
har jag därefter kunnat forma ett observationsschema vilket är viktigt i 
observationsstudien (Denscombe, 2009). Om man är väl insatt i tidigare forskning har 
man lättare att förutse olika moment som kan förekomma och kan därför göra ett schema 
som täcker in dom vanligaste förekommande händelserna och det är viktigt att göra vid 
observationer (Hammar Chiriac & Einarsson, 2018). 
 
Innan jag gick ut till skolorna för att genomföra intervjuerna gjorde jag en pilotstudie, 
vilket är mycket fördelaktigt (Lantz, 2007). Forskaren får därigenom ett tillfälle att prova 
sin intervju tillsammans med personer ur den yrkesgrupp som senare skulle intervjuas och 
det är bra att säkerställa den egna frågeguiden. Pilotstudien utfördes på en grundskola i 
min närhet och jag tog där hjälp utav en lärare i årskurs 1 samt en lärare i årskurs 3 för att 
syna min frågeguide. Resultatet från pilotstudien visade att frågorna var fullt begripliga 
med tanke på mitt syfte. 
 
Urvalet kom utav syfte och därmed frågeställningarna där det blev klart att fem lärare ur 
årskurserna 1-3 skulle intervjuas för att jag sedan skulle kunna jämföra deras 
uppfattningar. Missivbrev skickades ut till ett antal skolor och de skolor som svarade blev 
de som ingick i min studie tillsammans med de tre som tillfrågats i min egen närhet. 
 
De fem observationerna genomfördes i lärarens eget klassrum och jag valde i min 
undersökning att observera längst bak i klassrummet utan att delta i det som läraren 
gjorde för att försöka ha så lite påverkan på det insamlade materialet som möjligt (Kylén, 
2004). Som observatör bör man hålla sig så neutral som möjligt för att kunna observera 
det som sker utan att du påverkar de som observeras (Hammar Chiriac & Einarsson, 2018). 
Forskaren bör befinna sig på platsen i god tid innan för att närvaron av dig ska ge så lite 
effekt på resultatet som möjligt och att välja en diskret placering som gör att du som 
observatör smälter in (Denscombe, 2009). Inför alla observationer valde jag därför att vara 
på plats en lång stund innan där jag valde en diskret plats oftast längst bak i klassrummet, 
detta för att min närvaro skulle påverka deltagarna så lite som möjligt. Efter att 
observationen genomförts gick jag igenom materialet för att kunna ställa eventuella 
följdfrågor på det observerade innan intervjun påbörjades. 
 
Vid intervjutillfällena har jag låtit läraren välja en plats där man inte störts (Hallin & Helin, 
2018). Platsen har ofta varit i lärarens klassrum där respondenten känt sig trygg och där 
man kunde prata enskilt. Vi har i valet av placering, som är viktigt att tänka på, valt att sitta 
nära varandra och då antingen mittemot eller bredvid varandra för att se och höra 
varandra bra (Hallin & Helin, 2018). Det är även viktigt att forskaren ser på den som talar 
och lyssna för att kunna ställa vidare frågor. Den som intervjuar ska inte vara så fokuserad 
på frågeguiden utan mera fokusera på det som sägs för att kunna ställa följdfrågor och 
berika ditt material. 
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av dator för att jag skulle ha möjlighet att transkribera 
delar av materialet efteråt vilket är viktigt för att kunna gå tillbaka och det är nästintill 
nödvändigt i efterarbetet med transkribering och analys (Stukat, 2005). Det har varit bra 
att höra dem i sin helhet och genom inspelningarna har jag fått intervjuerna registrerade 
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exakt, vilket är en fördel då det inte är min tolkning eller uppfattning av vad som sades som 
styr resultatet (Denscombe, 2009). Jag har sedan i mitt efterarbete valt att transkribera 
delar av materialet pga tidsbegränsningen och då plockat ut citat och sammanhang som 
motsvarat studiens syfte och frågeställningar. 

3.4 Dataanalys 

Det finns olika sätt att analysera kvalitativa data på och de fem stegen som jag använt mig 
utav handlar om förberedelse, förtrogenhet, analys, tolkning och verifiering av data 
(Denscombe, 2009). Förberedelser som jag gjort är att transkribera delar av 
ljudupptagningen av intervjuerna och därefter sammanställt delar från 
observationsschemat. I transkriberingen har jag utgått från frågeformuläret (se bilaga 3) 
och därmed plockat bort det som inte varit relevant för studien. Vid arbetet med de fem 
observationsscheman som gjorts utgick jag istället från de frågeställningar för studien som 
ställts och därmed kategoriserades texterna utifrån inledning, lärarens roll under lektionen 
samt avslutning då det gav samma struktur på alla texterna (Denscombe, 2009). När all 
transkribering var klar gick jag vidare till förtrogenheten då jag läste igenom materialet ett 
antal gånger för att bilda mig en uppfattning om materialet i sin helhet (Stukat, 2005). I 
nästa steg började jag min analys där jag återigen utgick efter studiens frågeställningar för 
att färgkoda materialet som var relevant för studien genom en färg till varje 
forskningsfråga. Jag började med de fem observationsscheman med tillhörande frågor för 
att sedan övergå till intervjuerna och dess tillhörande frågor. Vidare sökte jag i det 
färgkodade materialet efter likheter för att sedan jämföra resultat med varandra och 
därigenom tolka materialet. Till sist verifierade jag data genom att koppla ihop de båda 
metodernas resultat för att se om lärarens intentioner med materialet överensstämde med 
lärarens användning av materialet i klassrummet. 
 
Jag har i samband med missivbrevet frågat om lov att spela in intervjun och fått det 
godkänt av samtliga lärare och det är viktigt att man gör (Hallin & Helin, 2018). Under 
intervjutillfället har jag tagit hjälp utav en dator med ljudupptagning för att kunna spela in. 
Forskaren får intervjun registrerad exakt som den sägs och den kan spelas upp oändligt 
många gånger (Denscombe, 2009). Detta har jag gjort för att materialet ska kunna höras i 
sin helhet och för att kunna gå tillbaka för att underlätta efterarbetet med transkribering 
och analys (Stukat, 2005; Hallin & Helin, 2018). Jag har under min analys försökt att 
plocka ut citat och intressanta stycken utan att ta det ur sitt sammanhang med hur läraren 
uttrycker sig, exempel från analysen ges därmed i resultatdelen då analysens 
genomförande är en del i resultatet. Jag har därmed försökt att motivera sammanhanget 
för att läsaren ska få en bättre förståelse för vart citat eller stycken kommer ifrån och detta 
är extra viktigt så att inte forskaren speglar eller ändrar den ursprungliga betydelsen av 
orden (Denscombe, 2009).  

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Med en studies validitet menas att ”man mäter det som man avser att mäta” (Stukat, 2005, 
s. 125) vilket är giltigheten i resultatet. Detta har jag försökt att få så korrekt som möjligt 
genom att använda mig utav två metoder, observation och intervju. Jag har synat lärarens 
sätt att arbeta och därefter frågat läraren om dennes syn på sitt arbete och genom att 
jämföra data från de olika metoderna har jag därigenom kunnat kontrollera riktigheten 
(Denscombe, 2009). Jag har därmed genomfört de olika mätningarna och på så sätt skaffat 
mig den önskade informationen som krävs för studien. 
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Med en studies reliabilitet menas tillförlitligheten på studiens mätinstrument (Stukat, 
2005). Jag har i min studie beskrivit hur jag gått tillväga i mitt urval för att få tag i rätt 
personer och även redogjort för metoderna jag använt i min studie. Jag har i utförandet av 
intervjuerna spelat in dessa för att öka tillförlitligheten och i och med detta har jag kunnat 
spela upp de flera gånger och skrivit ner de delar jag använt exakt. Jag upplevde inte att 
ljudupptagningen hade någon påverkan på deltagarna, men självklart kan jag inte med 
säkerhet veta om de berördes utav detta eller inte då vissa människor påverkas mer än 
andra (Denscombe, 2009). Men genom att jag även observerat deltagarna har jag kunnat 
jämföra data kring lärarnas tankar och se om det samstämmer med vad de gjort. Jag har 
även i studien beskrivit hur jag gått tillväga med insamlad data och i analys av resultat och 
därmed ökad tillförlitligheten i studien. 
 
Eftersom studien är småskalig och den endast har ett litet urval är det nästintill omöjligt 
att generalisera detta resultat till andra skolor (Denscombe, 2009). Generaliserbarheten på 
kvalitativa studier har inte detta som mål då det inte går att producera identiska data på 
andra ställen eftersom varje observation och intervju är individuell. 

3.6 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2007) skriver om de fyra forskningsetiska kraven; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa bör alla forskare ta 
hänsyn till vid bedrivandet av humanistisk eller samhällsvetenskaplig forskning. 
 
Det första utav dessa, informationskravet, innebär att forskaren har till uppgift att 
meddela alla deltagare om forskarens syfte. Detta har jag gjort genom att skicka ut ett 
missivbrev (se bilaga 1) till alla deltagare. I missivbrevet har jag skrivit och berättat om 
syftet med undersökningen samt om deltagarnas villkor och därmed påpekat att det är 
frivilligt då det kommer att ske inspelade intervjuer. Jag har även berättat lite om mig själv 
och angett hur man kommer i kontakt med mig. 
 
Eftersom deltagandet är frivilligt och alla deltagare har rätt att bestämma över sin 
medverkan kommer vi in på nästa krav, samtyckeskravet. Under detta har forskaren krav 
på sig att inhämta samtycke från alla deltagare. Detta har jag skrivit om i missivbrevet samt 
återupprepat innan jag börjat med intervjuerna. Därmed är alla deltagare i denna 
undersökning väl medvetna om deras villkor att delta. 
 
Personuppgifterna och annan information hämtade från individuella personer måste 
skyddas och det står med i det tredje kravet, konfidentialitetskravet. Dessa uppgifter ska 
skyddas från obehöriga och detta har jag uppfyllt genom att jag lagrat intervjuer samt all 
information på en separat bärbar hårddisk som endast jag har tillgång till. Jag valde i 
undersökningen att inte filma och jag har heller inte skrivit ut varken namn eller skola, 
vilket kan hänvisa material till specifika personer, utan utelämnat dessa detaljer för att 
skydda enskilda personers uttalanden.  
 
Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att insamlat material endast får användas i 
forskningssyfte samt att personerna bör få reda på vart resultaten kommer att publiceras. 
Jag har informerat om båda dessa saker i missivbrevet och de personer som velat har fått 
en kopia på sammanfattning av materialet. 
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4 Resultat 

Under detta stycke redovisas en sammanställning med analys av de olika observationerna 
och intervjuerna där lärarnas intentioner lyfts fram, hur lärarna använde materialet i 
undervisningen samt för- och nackdelar i användandet av konkret material. En jämförelse 
sker mellan intervju och observation och det avslutas med en sammanfattning. 

4.1 Lärarens intentioner i användandet av konkret material 

Lärare 1 
Mål och syftet med lektionen har läraren klart för sig och framhåller att de skulle forma 
figurer med hjälp av det konkreta materialet geobräde och därmed uppnå målet genom 
undersökande av figurers egenskaper kring hörn och sidor. Arbetet med konkret material 
ska vara roligt anser läraren och uttrycker vidare: ”det är viktigt att dom får arbeta 
praktiskt och inte bara i boken”. Det tolkar jag som att läraren tycker att det praktiska 
arbetet är viktigt men under intervjun kommer det fram att läraren i sin planering styrs 
utav matteboken och därmed plockar in det konkreta materialet endast vid nya svårare 
moment. ”Eleverna behöver få se uppgifterna på ett annat sätt och då är det materialet 
bra”, uttrycker läraren och i min tolkning syftar läraren på att det konkreta materialet 
synliggör uppgifterna i läroboken men på ett annat sätt. Läraren använder därigenom 
materialet förevisande och inte som ett undersökande material, enligt mig.  
 
Lärare 2 
Syftet med lektionen var att träna hälften, dubbelt och lyssna till instruktioner vilket 
läraren framhåller under intervjun. ”Mattepratet tycker jag är viktigt. Att prata matematik 
och då förklara hur du tänker; där det inte finns något rätt och fel utan visa att vi tänker 
olika” uttrycker läraren i frågan kring arbetet i matematik. Jag tolkar det som att samtalet 
står i fokus för att ge eleven möjlighet till flera tankesätt där läraren genom samtal och 
diskussion fokuserar på vägen fram till svaret och inte om svaret är rätt eller fel. ”För mig 
är det viktigt att du ser vad som händer och dom ska alltid ha tillgång till konkret material 
när dom räknar och helst inte använder fingrarna utan har något att plocka med”. 
Därigenom vill läraren synliggöra genom användandet av materialet och använder sig av 
ett undersökande arbetssätt, enligt min tolkning. Under intervjun framkommer det att 
läraren saknar mattebok och att lärarens planering tillsammans med det konkreta 
materialet styr undervisningen. Lärarens åsikt är: ”jag tror att barnen lär sig mer än att 
bara sitta och räkna i dessa matteböcker sida upp och sida ner”. Läraren framhåller även 
vikten av att eleverna får möjlighet att lära av varandra genom samarbete. 
 
Lärare 3 
Syftet med lektionen lyfts fram som arbete med 10-kompisar och uppdelning av tal där 
även målet klargörs då läraren uttrycker: ”eftersom vi jobbat med det här ett tag ville jag se 
om de kunde” och syftar då på automatisering av 10-kompisar. Samarbetet lyfts fram som 
en naturlig del i arbetet med konkret material där läraren vill att eleverna arbetar 
tillsammans för att lära av varandra. Arbetet med det konkreta materialet uttrycker 
läraren: ”det gör jag i början när vi ska jobba med något nytt, då använder vi mycket 
material” men senare under intervjun framgår det att läraren arbetar mest utifrån 
läroboken. Läraren menar att det konkreta materialet varieras i undervisningen och 
anpassas utefter matematikområdet och uttrycker sig därför: ”beroende på vad vi ska lära 
oss plockar jag fram olika material”. Läraren menar att ”det är viktigt att dom får plocka 
runt med materialet för då ser dom ju vad som händer” och jag tolkar det som att 
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materialet ska synliggöra för eleverna genom ett undersökande arbetssätt. Några elever har 
även mindre plockmaterial i sina bänkar och detta enligt läraren för att kunna plocka fram 
som stöd vid själva räknandet i böckerna då läraren ser detta behov av lättillgänglighet av 
materialet hos eleverna. 
 
Lärare 4 
Syftet med lektionen var placering av tal i positionssystem med hundratal och även 
samarbete. Läraren uttrycker då: ”samarbete är viktigt så att dom kan hjälpa varandra och 
då lär dom ju sig”. I arbetet använder sig läraren till största delen av matteboken men som 
läraren uttrycker sig: ”det är viktigt att man inte bara använder boken utan ibland gör 
andra saker” och framhåller att det oftast görs inför nya moment. Detta tolkar jag som att 
läraren vid enstaka tillfällen lyfter in det konkreta materialet som ett roligt inslag och 
därmed gör ett avbrott i matteboken. Hur materialet används i undervisningen menar 
läraren är för att synliggöra genom materialet och uttrycker sig: ”dom ser ju tydligare”. 
 
Lärare 5 
Syftet med lektionen var att träna taluppfattningen inom talområdet 1-7. Läraren inleder 
med att tala om att matematiken ska vara lustfylld för eleverna. I arbetet tillsammans med 
eleverna anser läraren: ”du behöver inte sitta och plita i en mattebok utan du behöver visa 
på ett naturligt sätt och om du använder dig av konkret material kan du lätt se”. Läraren 
menar då att synliggörandet av matematiken genom konkret material är viktigt och menar 
vidare att ”vi gör det med material så att dom får känna och se och inte bara skriva med 
symboler”. Läraren anser även att samarbetet är viktigt då ”eleverna får lära sig av 
varandra”. Vidare anser läraren att det är viktigt att ”förklara så att dom förstår” och syftar 
på begreppsuppfattningen där läraren uttrycker: ”jag använder mycket matteord, vad dom 
står för och vad dom betyder”. I arbetet med det konkreta materialet lyfter läraren även 
fram att eleverna får möjlighet att skapa inre bilder genom det konkreta materialet och 
därigenom ser eleverna vad som är rätt och fel. Medvetenheten är något som läraren 
återkommer till flera gånger under intervjun och menar att ”det är viktigt att dom är 
medvetna om vad dom gör och då brukar jag alltid fråga vad har vi lärt oss av det här” och 
min tolkning är att läraren syftar på elevernas koppling till den röda tråden i arbetet genom 
återkoppling till syfte, material och lektion. Läraren bygger sitt arbete utifrån konkret 
material och dokumenterar efter varje lektion för att se vad eleverna kan och för att fånga 
upp de elever som inte nått målet med lektionen. 

4.2 Hur läraren använde det konkreta materialet i 
undervisningen 

Lärare 1 
Det jag ser genom observationen är att materialet är framplockat och att det består av 
geobräden med gummisnoddar samt en stencil. Genomgången sker med hjälp utav digitala 
hjälpmedel samt tavlan. En kort dialog sker genom handuppräckning mellan lärare och ett 
fåtal elever. Syftet med lektionen presenteras för eleverna men inte materialet. Stencilen 
som eleverna arbetar med är den som visar vad eleverna ska efterfölja och därmed härma i 
sitt självständiga arbete vid bänken. När eleverna blir färdiga med stencilen tar de större 
friheter i sitt skapande med det konkreta materialet. Lärarens roll under lektionen är att 
svara på enstaka frågor för att eleven söker bekräftelse i att den gör rätt. Materialet 
används inte av läraren varken under genomgången eller under lektionen. Ingen 
återkoppling sker och den röda tråden visas därför inte innan eleverna släpps ut ur 
klassrummet. 
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Lärare 2 
Det jag ser genom observationen är att materialet består av centikuber och tallrikar samt 
en tärning. Under arbetet sitter eleverna i ring och genomgången sker genom plockande 
med konkret material där eleverna arbetar med uppdelning av tal och räknande. Det sker 
en ständig dialog mellan lärare och elev där lärarens synliggörande av elevens tankar är i 
fokus, inte vad som är rätt och fel. I dialogen tas elevens tankar framåt genom lärarens 
kunskaper kring eleven där kopplingar görs till tidigare erfarenheter eller tidigare saker 
som eleverna arbetat. Varken syftet med lektionen eller materialet presenteras för eleverna 
men begreppet dubbelt nämns men förklaras inte. Lärarens roll under lektionen är att ge 
eleverna uppgifter att lösa samt föra en dialog för att sedan jämföra med elevernas material 
och därigenom visa eleverna flera olika sätt att tänka. Läraren använder sig utav elevernas 
material genom att jämföra och demonstrera men använder även tärningen för att 
synliggöra talet för eleverna. Ingen återkoppling sker vid slutet av lektionen. 
 
Lärare 3 
Det jag ser genom observationen är att materialet består av centikuber. Syftet presenteras 
och genomgången sker genom dialog med handuppräckning men även tillsammans med 
eleverna där kopplingar till tidigare erfarenheter görs. Materialet presenteras för eleverna 
genom att läraren talar om vilket material som kommer att användas och hur det ska 
användas i uppgiften. Eleverna arbetar sedan aktivt med materialet i par vid bänkarna och 
jag ser att några elever har svårare än andra. Lärarens roll under lektionen är att ge 
eleverna nya övningar framme vid tavlan utan att varken interagera med eleverna eller 
med materialet. Som avslut på lektionen eftersöks elevernas tankar kring hur lektionen 
varit. 
 
Lärare 4 
Det jag ser genom observationen är att materialet är framplockat och består av 
multibasmaterial (entalskuber, tiostavar och 100-plattor) och en stencil som är delad i tre 
kolumner. Genomgången sker med hjälp utav stencilen på tavlan genom en jämförelse av 
tal som kopplas till ett tidigare tillfälle. Syftet med lektionen presenteras för eleverna men 
inte materialet. Läraren påpekar dock att ett visst material tillhör en viss kolumn. Eleverna 
arbetar i grupper om tre personer men med sitt eget material utifrån lärarens uppgifter, vid 
behov pratar eleverna med varandra. Ständigt återkommande dialoger förs genom 
handuppräckning mellan lärare och ett fåtal elever kring svaret på uppgifterna och läraren 
är den som visar och demonstrerar med hjälp av stencilen. Sista stunden får elevgrupperna 
arbeta självständigt med materialet och lärarens uppgift blir då att lyssna och titta hur 
eleverna gör utan dialog. Ingen återkoppling sker vid slutet av lektionen. 
 
Lärare 5 
Det jag ser genom observationen är att materialet är framplockat på borden och består av 
färgpennor och centikuber samt en stencil (som delas ut senare). Lektionen inleds med en 
övning som handlar om udda och jämna tal. Nyfikenhet skapas utifrån ett uppdrag av 
läraren där tre saker (antal, siffra och färg) är viktiga, en stencil delas ut och ett samtal med 
eleverna förs kring stencilen, som föreställer en tusenfoting. Syftet och därmed uppdraget 
presenteras av läraren och det sker en muntlig genomgång men även en praktisk 
genomgång. Läraren lyfter därigenom fram begrepp som kopplas till en förklaring av 
begreppet och presenterar och visar sedan även materialet innan eleverna får börja arbeta 
självständigt vid bordet. Det sker en ständig dialog mellan lärare och elever kring elevens 
tankar och utförande vid borden där läraren vid behov tillsammans med eleven visar med 
hjälp av materialet. Syftet lyfts fram återkommande under lektionen för eleverna och en 
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tydlig koppling sker vid slutet av lektionen då läraren frågar eleverna vad de lärt sig och 
därmed återkopplar till syftet med hjälp utav elevernas svar. Läraren avslutar lektionen 
med ytterligare en övning som handlar om ordningstal. 

4.3 Jämförelse mellan observation och intervju 

Lärare 1 
Materialet som består i geobräde med gummisnoddar tillsammans med stencil används 
varken under genomgången eller lektionen av läraren. Ingen presentation av materialet 
eller dess användningsområde sker under lektionen utan delas endast ut till eleverna där 
syftet blir att härma figurerna som finns på stencilen. Blir eleverna färdiga får de forma 
egna figurer och då börjar eleverna kommunicera och visa figurerna för varandra. 
Intention som läraren har i användandet av materialet är att det ska vara roligt och genom 
att läraren frångått matteboken och därmed lyft in konkret material har det skapats ett 
roligt tillfälle för eleverna. Att synliggöra uppgifterna har läraren gjort genom att eleverna 
arbetar med stencilen och därefter praktiskt formar figurerna och därmed synliggör genom 
det konkreta materialet. 

Lärare 2 
Under intervjun framhåller läraren ”mattepratet” som en utav lärarens största intentioner i 
användandet av konkret material och detta syns tydligt under observationen då samtalet 
och diskussionen är i fokus. Läraren lägger fokus på hur eleverna tänker i uppgiften och 
synliggör därmed elevernas olika sätt att tänka på genom lärarens kunskaper kring 
eleverna; där läraren kopplar elevens tankar till tidigare erfarenheter eller saker som 
eleverna arbetat med. Läraren uttrycker att materialet alltid bör finnas till hands och att 
eleverna genom materialet kan se vad som händer. Detta visar läraren prov på genom att 
jämföra elevernas olika lösningar under lektionen och demonstrera vad som händer när 
man lägger på olika sätt. Att lära av varandra är något som läraren framhåller som viktigt i 
arbetet och det är också något som uppnås genom detta sätt att arbeta på. Ingen 
återkoppling sker dock på slutet kring vad de lärt sig eller tränat genom användandet av 
materialet. 
 
Lärare 3 
Under genomgången görs kopplingar till tidigare erfarenheter inom matematikområdet 
(10-kompisar) och materialet presenteras för eleverna. Materialet bestående av centikuber 
visas och läraren talar även om hur eleverna kommer att använda sig utav dessa i 
uppgiften. Vilket material som plockas fram inför de nya praktiska momenten beror på vad 
läraren anser att materialet har för lämplighet. I användandet av det konkreta materialet 
vill läraren att eleverna ska lära av varandra genom samarbete och anser att det konkreta 
materialet används för att synliggöra. Under observationen arbetar eleverna i par där de 
tillsammans plockar med materialet och läraren håller sig på avstånd utan att delta i 
övningarna. Under intervjun framhöll läraren att det är viktigt att eleverna har tillgång till 
det konkreta materialet för att undersöka och plocka med och även att läraren hade som 
mål att se om eleverna automatiserat räknandet med 10-kompisar. Som avslut på lektionen 
eftersöks elevernas tankar kring hur lektionen varit. 
 
Lärare 4 
Läraren har plockat fram multibasmaterial (entalskuber, tiotalsstavar och 100-plattor) 
tillsammans med en stencil för att gå igenom positionssystemet med hundratal. Under 
genomgången använder sig läraren utav stencilen som ett förevisande material för att få 
eleverna att förstå hur de ska göra i uppgiften och under intervjun lyfter läraren fram 
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synliggörandet genom materialet som en utav intentionerna i arbetet. Läraren menar att 
man genom materialet kan göra det tydligare för eleverna genom att visa. Under lektionen 
talar läraren om att de olika materialen tillhör olika kolumner på stencilen men någon 
närmare presentation av materialet görs inte. Materialet lyfts in inför nya moment och då 
som ett roligt inslag istället för att räkna i matteboken som annars används i 
undervisningen. Läraren anser att eleverna får möjllighet att samarbete genom det 
konkreta materialet och att de då lär av varandra. Under lektionerna arbetar de i grupper 
om tre personer där eleverna samtalar med varandra och vid behov hjälper de varandra. 
Efter utförande av uppgift förs en dialog tillsammans med läraren kring det rätta svaret där 
läraren återigen tar hjälp utav stencilen för att visa. Sista stunden får eleverna arbeta 
självständigt med materialet och läraren går då runt i klassrummet för att lyssna och titta 
hur eleverna gör utan dialog. 
 
Lärare 5 
Då läraren arbetar i en matematikverkstad är tillgången till material stor. Det konkreta 
materialet är en viktig del i lärarens arbete och läraren anser att matematiken ska vara 
lustfylld. Läraren skapar förväntan och lust hos eleverna genom att påtala att de kommer 
att få ett uppdrag men drar sedan ut på spänningen genom att inte direkt tala om vilket 
uppdraget är. Det viktigaste i användandet av konkret material är synliggörandet av 
matematiken anser läraren och framhåller att det är viktigt att eleverna får känna på 
materialet och se på ett annat sätt än matteboken kan visa för att skapa inre bilder. Under 
genomgången sker presentationen muntligt men även praktiskt med hjälp utav materialet. 
I arbetet är det även viktigt med samarbete där eleverna får möjlighet att lära av varandra. 
Begreppen bör lyftas in så att eleverna förstår sammanhanget menar läraren och 
framhåller att det konkreta materialet på ett naturligt sätt kan hjälpa till med det. Detta 
görs under lektionen då läraren lyfter fram begrepp (antal, antalsuppfattning, siffra, 
symbol) och förklarar dessa på ett enkelt sätt genom kopplingar till materialet. Det är även 
viktigt att eleverna blir medvetna om vad de lär sig och tränar genom användandet av olika 
material och läraren menar att det bör lyftas fram till eleverna för att synliggöra syftet med 
materialet och dess användningsområde. Läraren var tydlig med att lyfta fram uppdraget 
och därmed syftet med lektionen och en återkoppling sker vid lektionens slut till vad 
eleverna tränat genom användandet av materialet och därmed lärt sig under lektionen. 
Efter varje genomgången lektion dokumenterar läraren vad de gjort och vilka elever som 
inte uppnådde målet med lektionen och detta görs för att lektionen kring det konkreta 
materialet inte ska förbli osynlig. 

4.4 För-  och nackdelar med användandet av konkret material 

Lärare 1 
Fördelar som lyfts fram är att materialet går att ta i och synliggörandet av matematiken då 
det sker på ett sätt som läroboken inte alltid kan visa. När läraren lyfter fram nackdelar 
uttrycker läraren:”det kan vara svårt att hitta tiden att sätta sig in i allt material” och syftar 
då på det pedagogiska materialet, vilket kräver lite mer arbete och eftertanke av läraren. 
Flera nackdelar som lyfts fram är det blir mer pratigt och att materialet inte alltid räcker 
till. 
 
Lärare 2 
”Du ser vad som händer och det blir tydligt” och därmed blir synliggörandet genom 
materialet en fördel, anser läraren. Läraren lyfter även fram samarbetet som en fördel där 
eleverna får möjlighet att lära av varandra och se olika lösningar. Detta kan man göra 
genom samtal och diskussion för att lyfta fram elevens tankar och olika sätt att tänka på. 
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När nackdelar lyfts fram uttrycker läraren: ”det kan ju bli lite rörigt, men det kan det ju bli 
vilken lektion som helst” och avslutar sedan med att säga att det inte finns några nackdelar. 
 
Lärare 3 
Inga nackdelar lyfts fram men fördelarna är att eleverna får möjlighet att ta i materialet 
och därigenom testa sig fram själva eller i samarbete med andra. Därigenom lyfter läraren 
fram samarbetet som en fördel och menar att eleverna får möjlighet att lära av varandra. 
Ytterligare en fördel som läraren uttrycker är att: ”det är viktigt att dom får plocka med 
materialet för då ser dom ju vad som händer”, där synliggörandet genom materialet är en 
fördel för att eleverna ska se vad som händer på ett tydligt sätt. 
 
Lärare 4 
Fördelar som lyfts fram är att materialet synliggör på ett tydligt sätt, eleverna får möjlighet 
att samarbeta och därmed lär av varandra, eleverna blir mer delaktiga i uppgiften när de 
får arbeta praktiskt och det blir roligare. Enda nackdelen som lyfts fram är att materialet 
inte alltid räcker till och läraren uttrycker: ”vi har inget speciellt ställe för det, men vi lånar 
ju av varandra och ibland räcker det ju inte till och då kanske dom får dela”. 
 
Lärare 5 
”Jag tycker inte att det finns några negativa bitar med förevisande material, det finns bara 
positiva delar”, uttrycker läraren. Efter detta lyfter läraren fram fördelarna som att se och 
känna på materialet, skapa inre bilder hos eleverna och möjliggöra för samarbete där de 
kan lära av varandra. Lärarens möjlighet att synliggöra genom materialet och även 
samtalet och diskussionen lyfts fram som fördelar där läraren har möjlighet att lyfta fram 
elevens tankar i användandet av konkret material. 

4.5 Resultatsammanfattning 

Lärarens intentioner i användandet av konkret material 
Alla lärare är eniga om att materialet ska synliggöra matematiken för eleverna och detta 
görs utav lärarna genom ett förevisande arbetssätt eller genom ett undersökande 
arbetssätt. Fyra av fem lärare lyfter fram syftet med lektionen inför eleverna och en lärare 
betonar vikten av medvetenheten hos eleverna kring vad de ska träna och därmed lära sig. 
Samarbete, där eleverna får möjlighet att lära av varandra, lyfts även fram utav fyra av fem 
lärare. Två lärare anser att materialet ska vara roligt för eleverna och endast en lärare lyfter 
fram matematiken (i detta fall begreppsuppfattning) som ett mål i arbetet med materialet. 
 
Hur läraren använde det konkreta materialet i undervisningen 
Det är i huvudsak eleverna som arbetar med materialet under alla observationerna. Lärare 
1 använder inte materialet varken under genomgången eller under lektionen och eleverna 
arbetar självständigt med materialet tillsammans med en förevisande stencil. Även lärare 5 
använder stencil men använder materialet under sin praktiska genomgång och även 
förevisande under elevernas självständiga arbete. Lärare 3 presenterar materialet och hur 
det kommer att användas men är inte delaktig i materialanvändandet när eleverna arbetar. 
Delar av materialet används av lärare 4 under genomgången och även under lektionen för 
att visa eleverna det rätta svaret. Lärare 2 använder materialet, i dialog med eleverna, för 
att jämföra och demonstrera elevernas olika sätt att tänka. 
 
För och nackdelar med användandet av konkret material 
Fördelen som lyfts fram utav alla lärare är synliggörandet av matematiken genom 
materialet. Fyra av fem lärare anser att materialet skapar möjligheter till samarbete och 
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därmed tillfällen att lära utav varandra. De två lärare som bygger sin undervisning utifrån 
konkret material tycker att samtal och diskussion blir till en fördel då läraren får möjlighet 
att lyfta fram elevens tankar och därmed olika sätt att tänka på. 
 
Tre av fem lärare anser att det inte finns några nackdelar med användandet av konkret 
material. De nackdelar som lyfts fram utav resterande lärare är tiden att sätta sig in i 
materialet, mer prat under lektionen och att materialet inte alltid räcker till. 
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5 Diskussion 

Under detta avsnitt kommer jag att diskutera metodvalet och hur jag gjort mitt urval. 
Sedan kommer jag att gå över till att diskutera resultatet i min studie för att sedan avsluta 
med slutsatser som lyfts fram ur diskussionen. På slutet ges förslag på framtida forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Som forskare ska du utgå från syftet när du gör ditt val av målgrupp och eftersom jag gjort 
detta har jag fått tag på lärare i studien inom den yrkesgrupp som efterfrågats (Kylén, 
2004). Tidsbegränsningen gjorde att det i min studie ingick fem lärare. De blev utvalda 
genom utskick av ett missivbrev samt en personlig fråga till resterande och då genom ett 
bekvämlighetsurval (Stukat, 2005; Denscombe, 2009). Om tiden hade varit längre hade jag 
kanske tänkt på ett annat sätt. Studien har varit frivillig för alla deltagare och jag har tidigt 
informerat alla deltagare om studien och mina förväntningar och varit noga med att följa 
de fyra forskningsetiska kraven (Vetenskapsrådet, 2007). I denna studie valde jag att 
fokusera på lärarens tankar och därmed blev urvalet endast fem personer, i och med det så 
är generaliserbarheten låg. Generaliserbarhet är inte något man efterstävar i en kvalitativ 
undersökning då grunden är att få ut bakomliggande tankar hos individer för att förstå ett 
fenomen och inte att få en bild av hur de flesta tänker och/eller agerar. 
 
Metoderna jag valde att använda, med tanke på syftet, blev en kombination av observation 
och intervju för att se hur läraren arbetar och sedan få veta mer om hur läraren tänkte. Att 
kombinera metoder är bra att göra då kunskapen blir bredare och därför valde jag två 
metoder i min studie (Hallin & Helin, 2018). För att nå en hög grad av validitet i min studie 
har jag valt att använda mig utav flera metoder och det är bra att göra då jag säkerställt 
informationen jag samlat in. I min studie valde jag att först observera för att sedan 
intervjua och detta gjorde jag för att kunna ställa frågor på det observerade tillsammans 
med min frågeguide. Jag ville ta reda på hur något förhåller sig och därför är metoden 
observation lämpligast (Hammar Chiriac & Einarsson, 2018), då jag ser det som sker i nuet 
(Kylén, 2004). Jag har även följt Hammar Chiriac och Einarssons (2018) råd när jag 
utformat observationsschemat då jag i förväg bestämt vad jag ska observera. Jag har även 
följt samma mall i alla observationer vilket är en fördel då materialet blir lättare att 
bearbeta (Kylén, 2004). För att göra schemat och därför förutspått vad som kan hända har 
jag tidigt i min studie läst in mig på tidigare forskning i ämnet, vilket är viktigt att man gör 
i formandet av schemat för att förutsäga eventuella händelser (Denscombe, 2009). Under 
själva utförandet av intervjun har jag valt att sitta längst bak i klassrummet utan att delta i 
lärarens arbete och detta har jag gjort för att ge minst påverkan på deltagarna och på det 
insamlade materialet. Jag upplever att det inte påverkat de berörda lärarna då jag var där i 
god tid innan och valde en plats i skymundan (Kylén, 2004) men kan ju inte säga med 
säkerhet att deltagarna inte påverkats. 
 
Den andra metoden jag använde mig utav är intervju och syftet var att ta reda på hur ett 
visst antal lärare tänker och då valde jag intervju som är den lämpligaste metoden (Hallin 
& Helin, 2018). Intervju är en metod man använder då kunskap efterfrågas kring 
människors åsikter, uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2009). I mitt metodval 
har jag tagit reda på hur en väl genomförd intervjustudie ska gå till från början till slutet 
vilket varit en stor fördel i min studie (Lantz ,2007). Innan jag gjorde mina intervjuer valde 
jag att göra en frågeguide som täcker in de viktigaste delarna utifrån studiens syfte, som är 
viktigt att forskaren gör, för att inte missa något (Stukat, 2005; Denscombe, 2009). Jag 
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utförde även en pilotstudie för att säkerställa att frågorna gav mig resultat utifrån min 
studies syfte och det var bra att jag gjorde då några justeringar gjordes (Lantz, 2007). Jag 
har under intervjutillfällena försökt att ställa frågor på det jag observerat men även 
fokuserat på det läraren pratat om. För att få hela intervjuerna i sin helhet har jag i 
missivbrevet frågat om tillåtelse av inspelning vilket alla lärare godkänt och det har varit en 
stor fördel i mitt efterarbete (Hallin & Helin, 2018). Jag har därigenom kunnat lyssna på 
intervjuerna flera gånger och därmed inte missat något viktigt. Jag som forskare anser inte 
att ljudinspelningen hade någon påverkan på de intervjuade men det kan jag inte helt 
garantera. 
 
I min analys har jag utgått från frågeställningarna för studien i observationsschemat och 
frågorna i frågeguiden för intervjun för att enklare kunna lyfta fram likheter och skillnader. 
Jag har hela tiden i min analys försökt att plocka ut delar ur observation och intervju, 
genom användande av citat, utan att ta det ur sitt sammanhang för att det ska komma till 
sin rätt i studien. Detta har jag gjort för att jag som forskare inte ska spegla eller ändra 
resultatet till min fördel (Denscombe, 2009). Jag har ändå en stor roll i min påverkan på 
materialet då det är jag som lyfter ut delar ur intervju och observation som anses vara 
lämpliga. Därför har jag i resultatdelen plockat ut citat och därefter analyserat lärarens 
tankar och arbetssätt och därigenom fokuserat på de delar som berör frågeställningar och 
syfte för studien. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Lärarens intentioner med att använda konkret material 

Lärare 5 anser att läraren ska vara tydlig i sitt syfte inför eleverna för att eleverna ska 
bli medvetna om vad de tränar och lär sig. Detta påpekar även Skolverket (2011b) att 
man som läraren ska göra för att eleven då ges tillfälle att utöva delaktighet och 
inflytande över undervisningen då det enligt Thompson (1994) inte är aktiviteten i sig 
som lär eleverna. Om man ser till resultatet är det fyra av fem lärare som talar om 
syftet för eleverna men det är endast lärare 5 som tydligt återkopplar till syftet med 
hjälp av elevernas svar vid lektionens slut. Återkopplingen som lärare 5 gör anser 
Trygg (2014) är av stor vikt då innehåll och förmågor lyfts fram inför eleverna på 
slutet av lektionen innan de släpps iväg. Lärare 3 vill veta elevens tankar kring 
lektionen innan eleverna släpps iväg men har ingen återkoppling till syftet och detta 
görs enligt mig för att läraren ska veta om lektionen uppskattades eller inte. Alla 
lärarna har enligt intervjuerna syftet med lektionen klart för sig vilket samstämmer 
med det som observerats. Det är även viktigt enligt Ahlberg (2000) att läraren 
synliggör matematiken för eleverna och lärare 5 anser att det är lärarens uppdrag då 
eleven inte på egen hand ser matematiken. 
 
I studien kan man enligt resultaten se att tre av fem lärare bygger sin undervisning 
utifrån matteboken och detta kan resultera i mindre variation i undervisningen då 
läraren är läroboksstyrd (Ahlberg, 2000). Lärarna menar dock att de lyfter in det 
konkreta materialet vid nya moment i matematikundervisningen och att materialet 
då är ett stöd för att visa en uppgift eller en metod, som även återspeglas i läroboken. 
Detta framhåller även Rystedt och Trygg (2010) och menar att lärare använder det 
konkreta materialet som introduktion till ett nytt ämne, ibland som avbrott från 
matteboken och ibland som en form av belöning. Eleverna ska då ges tillfälle att 
plocka med materialet istället för att endast skriva siffor, menar de tre lärarna. Lärare 
4 framhåller även vikten av att ge eleverna tid vid nya moment så att eleverna lär sig 
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den nya strategin på rätt sätt. Om lärarna utgår från matteboken i sin planering på 
grund av osäkerhet eller av annan anledning är svårt att veta men det brukar dock 
vara den största orsaken till att lärare planerar utifrån läroboken (Malmer, 2002). 
Om du istället väljer att planera utifrån det konkreta materialet och lägger upp 
undervisningen utifrån elevens tankar och erfarenheter anser Ahlberg (2000) att du 
som lärare ger eleverna bättre utvecklingsmöjligheter vilket lärare 2 och 5 intygar. 
Dessa lärare lyfter fram att eleverna lär sig mer genom användandet av det konkreta 
materialet än vid räkning i mattebok och påpekar att det konkreta materialet är 
viktigast vid inlärningen av matematik tillsammans med mattepratet. Malmer (2002) 
anser dock att samtal och diskussioner är svårt att hinna med inom matematiken då 
det oftast saknas tid medans kursplanen för matematik (Skolverket, 2011) lyfter fram 
vikten av att läraren ska använda sig utav diskussion och reflektion i undervisningen 
vilket lärare 2 och 5 gör. Lärare 2 använder diskussionen som en möjlighet att lyfta 
fram elevens tankar för att sedan genom reflektion visa upp olika lösningar 
tillsammans med eleverna och precis som Malmer (2002) menar hjälper läraren 
eleven att sätta ord på det som händer. Lärare 5 diskuterar begreppen och har en 
ständig dialog med eleverna om hur de tänker och även enskilt hur de gör under 
elevernas självständiga arbete och även begreppsbildningen är viktig menar 
Skolverket (2011b) för att ge eleverna möjligheter till ett fylligare ordförråd. 
 
Jag kan i studien uttyda att de lärare som lägger grunden i matteboken (lärare 1, 3 
och 4) använder sig utav det som Trygg (2014) kallar för ett konkretiserande 
arbetssätt där man som lärare tar hjälp utav exemplen i matteboken i det konkreta 
materialet för att visa eleverna hur de ska göra. När eleverna sedan undersökt 
konkret övergår undervisningen till matteboken och de elever som inte förstått får 
fortsätta att använda materialet enskilt i själva räknandet i boken. Lärare 3 har redan 
försett några elever med konkret material i bänkarna och lärare 1 har materialet 
tillgängligt då läraren ser att vissa elever är i behov att det. Det laborativa arbetssättet 
som Trygg (2014) tar upp kan till viss del kopplas till lärare 2 och 5 som använder det 
konkreta materialet i uppbyggnaden av undervisningen. Läraren ger eleverna tillgång 
till material att undersöka och se samband under observationerna men om det är ett 
ständigt inslag i deras undervisning kan jag inte veta med säkerhet då jag endast 
observerat en enstaka lektion som läraren hållt i. Dessa lärare är under 
observationerna duktiga på att göra kopplingar till elevens tidigare erfarenheter vilket 
Ahlberg (2000) menar att läraren bör göra för att eleven ska skapa sig en djupare 
förståelse. Lärare 5 som anser att lektionerna ska vara lustfyllda bygger tidigt under 
sin lektion upp nyfikenhet hos eleven och Ahlberg (2000) håller även där med och 
menar att det gör eleverna mer positiva till uppgiften. 

5.2.2 Lärarens användande av konkret material 

En presentation av materialet består i att läraren talar om för eleverna vilket material som 
ska användas under lektionen och även hur det ska användas och i studien är det endast 
två av fem lärare som presenterar materialet. Läraren behöver därmed ha en tydlig plan i 
användandet av det konkreta materialet och fundera på vilket material som är lämpligt att 
använda, hur materialet ska användas och även kring de aktiviteter som eleverna ska 
utföra då det inte är aktiviteten i sig som lär eleverna (Thompson, 1994). Avsikten med det 
konkreta materialet bör vara att det används som ett undersökande verktyg för eleven 
(Rystedt & Trygg, 2010). Läraren har därför en viktig roll i användandet och 
presentationen av nytt material inför eleverna där materialet kopplats till relevant 
matematikinnehåll som läraren i sin tur kan lyfta fram med hjälp utav olika material 
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(Skolverket, 2011b). 
 
Du som lärare behöver även ha en tillåtande miljö vid användandet av konkret material 
annars kanske inte eleverna vågar pröva sig fram och blir då rädda för att göra fel (Rystedt 
& Trygg, 2010). En framgångsfaktor är att elevens sätt att tänka accepteras och detta lyfter 
även lärare 2 och 5 fram vid sina intervjuer (Ahlberg, 2000). Lärarna anser att det inte 
finns några rätt och fel och att man som lärare ska visa att eleverna tänker olika och 
därmed lyfta fram olika sätt att tänka på. Lärare 2 visar prov på detta genom observationen 
där jämförelsen av lösningar är viktig tillsammans med diskussion och samtal där läraren 
fokuserar på elevens väg fram till svaret. 
 
Skolverket (2018; 2011) och Malmer (2002) lyfter fram vikten av en väl strukturerad 
undervisning med tydligt innehåll och i observationerna kan du se att lärarens sätt att 
undervisa skiljer sig men att alla lärare ändå håller sig till det som var planerat. Lärare 1 
använder sig endast utav digitala hjälpmedel och tavlan vid sin genomgång. Lärare 4 
använder också tavlan men endast för att hänga upp delar av elevernas konkreta material 
för att visa eleverna vid genomgången men gör även kopplingar till en tidigare lektion. Den 
som också gör kopplingar i sin genomgång är lärare 3 och vidareutvecklar genomgången 
genom att repetera och lyfta fram det viktiga innan läraren går över till arbetssättet som de 
kommer att arbeta med under lektionen. Lärare 5 är tydlig med innehållet hela tiden och 
går igenom muntligt och praktiskt vid genomgången och använder sig utav samma 
material som eleverna. Lärare 2 som inte lyfter fram syftet för eleverna ger eleverna olika 
uppgifter att lösa men eleverna saknar då kopplingen till matematikinnehållet. Eleverna 
arbetar dock aktivt med materialet och läraren använder sedan elevernas material för att 
jämföra och synliggöra matematiken för eleverna. Vid materialanvändning är det enligt 
Skolverket (2011b) viktigt att läraren lyfter fram och presenterar materialet för eleverna 
och detta är endast lärare 3 och 5 som gör. Dessa lärare talar om vilket material som 
kommer att användas men är även noga med att tala om hur materialet ska användas. 
Resterande lärare delar ut materialet utan någon speciell genomgång av det konkreta 
materialet. 
 
Dokumentationen är också av stor vikt enligt Trygg (2014) för att synliggöra de konkreta 
användandet och detta eftersom det konkreta arbetet annars kan förbli osynligt om det inte 
följs upp. I dokumentationen kan du som lärare 5 använda dig utav stenciler för att se 
elevens utveckling, vilket är ett bra sätt att göra på enligt Skolverket (2011b). Lärare 5 
använder vidare en lista för momenten med markeringar som görs utifrån lärarens 
observation om eleven uppnått målet med lektionen eller inte. Det anser jag vara en fördel 
för att du som läraren ska kunna fånga upp det eleverna behöver träna mer på i tidig ålder 
vilket även läraren uttrycker vid intervjun. Lärare 2 använder sig av färdighetsträning efter 
varje genomgånget moment för att se om eleverna lärt sig momentet eller om läraren 
behöver ge eleven möjlighet att träna mer. Detta anser även Skolverket (2011b) att man bör 
göra för att lärarna ska se till att eleverna tränar rätt saker. 
 
Grunden för en måluppfyllande undervisning genom att använda konkret material har sin 
utgångspunkt i hur läraren använder materialet i sin undervisning (Goh m.fl., 2017). Det är 
viktigt att läraren har kunskap kring materialet och dess användningsområde för att 
materialet ska fylla sitt fullständiga syfte och därmed är läraren den avgörande faktorn i 
användandet av det konkreta materialet (Marshall & Swan, 2008). Enligt resultaten kan 
man se att endast lärare 4 och 5 använder materialet kontinuerligt under arbetets gång 
men på olika sätt. Därför att lärare 5 använder det i genomgången och under lektionen som 
ett förevisande material för eleven medan lärare 4 använder delar av materialet i sin 
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genomgång men också under lektionen men med syfte att synliggöra svaret. 
 
Det är viktigt att eleven i sin inlärning är aktiv för att bättre förstå (Marshall & Swan, 
2008). Samtidigt menar de att läraren inte bara kan plocka fram materialet och använda 
det som ett demonstrationsverktyg för då kan det resultera i att eleverna bara kopierar det 
som läraren gjort och inte får djupförståelsen vilket i sin tur gör att metoden blir ineffektiv 
vilket man kan säga att lärare 1 och 3 gör då de sätter igång eleverna som arbetar 
självständigt med materialet under lektionen. Materialet används inte alls av lärarna 
varken under genomgång eller under lektionen. 

5.2.3 Fördelar och nackdelar i användandet av konkret material 

Att det konkreta materialet synliggör och visar på ett tydligare sätt än läroböckerna håller 
alla intervjuade lärare med om och anser att materialet visar bättre än läroboken (Marshall 
& Swan, 2008). Det är emellertid lärarens uppgift att stötta eleven i användandet av 
materialet för att kunna lyfta fram och synliggöra matematiken då eleverna inte alltid ser 
detta själva uttrycker lärare 5 som talar om detta under intervjun. Tillgången på material är 
viktig att ha i åtanke då du som lärare kan ha tillgång till alla möjliga material men att det 
är värdelöst om du inte vet hur du ska använda dig utav materialet (Skolverket, 2011b). 
Lärare 5 som arbetar i en matematikverkstad har stor tillgång till material och det kommer 
under intervjun fram att läraren har goda kunskaper kring materialen och dess 
användningsområden vilket är en framgångsfaktor i användandet av konkret material 
(Marshall & Swan, 2008). Övriga lärare i studien har begränsad tillgång på material och 
använder sig därför mest utav plockmaterial i sin undervisning. En annan fördel som lärare 
5 lyfter fram är de inre bilderna hos eleverna och anser att det är viktigt att skapa dessa hos 
eleverna genom konkret material (Skolverket, 2011b). Detta kan enligt flera lärare ske 
genom att eleverna får möjligheter att ta i materialet och plocka med det. Genom konkret 
material kan läraren även på ett naturligt sätt föra in begreppen i matematiken och det 
påtalar även lärare 2 och 5 under intervjuerna där de framhåller vikten av samtalet och 
diskussionen i användandet av det konkreta materialet (Marshall & Swan, 2008). När 
eleverna samarbetar ges de möjlighet att lära utav varandra vilket fyra av fem lärare anser 
är viktigt och lärare 2 visar genom observationen prov på övningar där eleven får möjlighet 
att se och höra flera lösningar vilket gynnar eleven i utvecklingen då eleven har flera 
metoder och lösningar att välja emellan. Flera lärare i undersökningen anser att det inte 
finns några nackdelar i användandet av konkret material och lärare 2 och 5 bygger sin 
undervisning utifrån det konkreta materialet.  
 
Läraren kan ha svårt att lämna matteboken för endast konkret material då det krävs tid att 
läsa in sig på materialet (Backlund & Backlund, 1999) men lärare 2 och 5 som planerar sin 
undervisning utifrån konkret material anser det nödvändigt och därför blir tiden inget 
hinder. De få lärare som lyfter fram de negativa konsekvenserna är lärare 1 och 4 som då 
menar att materialet inte alltid räcker till för alla eleverna (Rystedt & Trygg, 2010; 
Marshall & Swan, 2008). En av lärarna, lärare 4, uttrycker att materialet lånas mellan 
klasserna och menar att det därför kan det vara svårt med tillgången på materialet när man 
behöver det (Skolverket, 2011b). De sista nackdelarna som lärare 1 framhåller är att det kan 
bli pratigt i användandet av konkret material (Rystedt & Trygg, 2010) och tiden för lärare 
finns inte alltid att planera för det konkreta materialet (Skolverket, 2011b). Lärare 5 
avslutar sin intervju med en önskan om att fler lärare bör arbeta med konkret material i sin 
undervisning i klassrummet för att eleverna ska utvecklas framåt. Läraren menar då att 
man bör frångå matteboken och istället ägna tid till det förevisande konkreta materialet i 
sin matematikundervisning. 
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5.3 Slutsatser 

Syftet med studien var att ta reda på hur lärarens intentioner i användandet av konkret 
material realiseras i klassrummet. Två utav fem lärare lyfter fram dialogen och samtalet 
som intentionerna i arbetet med konkret material för att lyfta fram elevernas tankar och 
därmed olika sätt att tänka på. Samarbetet lyfts in av fyra av fem lärare som en viktig del i 
arbetet där eleverna ska ges möjlighet att lära av varandra och man ser att eleverna 
samarbetar på olika sätt under de olika observationerna. Fyra lärare lyfter fram syftet med 
uppgiften i början av lektionen inför eleverna men endast en lärare knyter an till vad som 
tränats innan lektionen avslutas. Alla lärare har som intention att synliggöra matematiken 
genom materialet och det är något som även visas under alla observationerna men på olika 
sätt. Flera intentioner som lärare 5 lyfter fram är att matematiken ska vara lustfylld, att 
skapa inre bilder hos eleverna och arbetet med begreppsförståelsen i samband med 
matematiken. Mot bakgrund av litteraturen lyfts mål kring möjlighet till reflektion och 
kommunikation fram som delar som läraren ska arbeta med (Skolverket, 2011) och detta 
kan göras genom att läraren i användandet av det konkreta materialet visar upp 
mångfalden av lösningar (Malmer, 2002). Lärarens uppgift i användandet av konkret 
material är även att synliggöra matematiken genom att lyfta fram syfte, prova olika 
lösningar och därmed möjliggöra diskussioner mellan eleverna för att sedan avrunda 
genom att följa upp elevens tankar och idéer, jämföra lösningsstrategier och för att lyfta 
fram innehåll och förmågor som tränats genom aktiviteten (Trygg, 2014). Slutsatserna blir 
då att lärarna i studien på olika sätt försöker att arbeta med intentionerna i användandet av 
materialet. Det man ser är att kommunikationen där läraren eftersträvar elevens tankar 
fram till svaret snarare än att svaret ska bli rätt är det som utvecklar eleverna mest. 
Lärarna i studien är även duktiga på att synliggöra matematiken inför eleverna och lyfta 
fram syftet men då endast en lärare kopplar materialet till förmågor som tränats behöver 
lärarna därmed utveckla sin undervisning ytterligare för att skapa en röd tråd i 
undervisningen för eleverna. 
 
Syftet med undersökningen var att undersöka lärarens tankar kring fördelar och nackdelar 
i användandet av konkret material och resultatet indikerar att de flesta lärarna i studien 
inte ser några nackdelar i användandet av konkret material. De nackdelar som lyfts fram är 
enligt en lärare att tiden för att läsa in sig på nytt material inte alltid finns och att det blir 
mer prat under lektionen. Två av fem lärare anser att materialet inte alltid räcker till då 
man delar materialet med andra klasser. Fördelarna anser lärarna vara många och det som 
lärarna är överens om är att materialet synliggör matematiken på ett annat sätt än 
läroboken. Fyra av fem lärare lyfter fram samarbetet som en fördel där eleverna får en 
möjlighet att lära av varandra genom plockandet av materialet. Genom samtal och 
diskussion kan elevernas tankar lyftas fram och därmed kan man synliggöra olika sätt att 
att tänka på och även visa på flera olika lösningar, anser de två lärare som bygger sin 
undervisning utifrån konkret material. Flera fördelar som lärarna nämner är att materialet 
går att ta i, möjlighet att prova sig fram och därigenom bli mer delaktig i uppgiften, det blir 
roligare och eleverna får en möjlighet att skapa inre bilder genom det konkreta materialet. 
Mot bakgrund av litteratur lyfter Skolverket (2011b) fram nackdelen med tiden och 
tillgängligheten av materialet och Rystedt och Trygg (2010) kring ljudnivån. Marshall och 
Swan (2008) lyfter dock fram att många barn är i behov av materialet och för de lärare som 
har en bra plan kring användandet av materialet blir det en tillgång i 
matematikundervisningen. Vidare lyfts det fram att läraren genom det konkreta materialet 
lätt ser vad och hur eleverna tänker (Marshall & Swan, 2008), de inre bilderna skapas 
(Skolverket, 2011b), begreppen förstärks, eleverna engageras och du kan samtidigt träna 
samarbete (Marshall & Swan, 2008). Slutsatsen blir då att både för- och nackdelar finns i 
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användandet av det konkreta materialet men lärarna i studien anser att fördelarna är fler 
och används materialet så som det var avsett kan det bli ett stöd i 
matematikundervisningen för att utveckla eleverna vidare i de olika förmågorna. 

5.4 Framtida forskning 

Jag har i min studie undersökt hur lärare arbetar för att sedan intervjua lärarna kring deras 
arbete. Inledningsvis tar litteraturen upp att lärarens inställning och kunskaper inom 
matematik har en stor påverkan på hur de planerar och organiserar sin 
matematikundervisning (Ahlberg, 2000). Under intervjuerna tyckte jag mig ana att 
lärarens egna inställning till materialet påverkade hur läraren använde materialet i 
undervisningen. Detta har jag inte undersökt på grund av att tiden jag hade till mitt 
förfogande var begränsad. Därför ger jag nu som förslag till framtida forskning att 
undersöka om och hur lärarens inställning till matematik har någon påverkan på planering 
och organisering av det konkreta materialet i undervisningen. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Information om examensarbete kring konkret material i matematikundervisningen 
 
Hej! 
Mitt namn är Elin Plymkvist och jag läser just nu min sjunde och sista termin på 
lärarutbildningen vid Mälardalens högskola. Jag skriver för närvarande på mitt 
examensarbete som handlar om konkret material i matematikundervisning. Syftet med 
mitt examensarbete är att titta närmare på hur eleverna kommer i kontakt med konkret 
material i sin matematikundervisning genom observation och hur du som lärare ser på 
konkret material i matematikundervisningen genom intervju. 
 
Viktigt för dig att veta är att jag under en lektion kommer att observera dig tillsammans 
med elever för att se hur ni arbetar med konkret material och att vi efteråt har tid för 
intervju. Intervjun kommer att spelas in genom ljudupptagning med dator för att kunna 
sammanställa resultat. Under arbetet ska du veta att allt insamlat material kommer att 
behandlas konfidentiellt utifrån personuppgiftslagen och i examensarbetet kommer man 
inte kunna urskilja vem som sagt vad. Materialet kommer att tas bort efter det att 
examensarbetet examinerats. Examensarbetet kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion registreras och publiceras i 
databasen DiVA som är tillgänglig för alla.  
 
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.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning och jag är tacksam för ett svar 
senast fredag den 30 november 2018, oavsett vad svaret blir. Sedan återkommer jag till Dig 
som vill medverka och hoppas att vi tillsammans kan hitta en dag och tid som passar för 
observation och intervju! Detta görs på din arbetsplats under vecka 49, 50 eller 51. 
 
Har du några frågor eller är det något annat du undrar över innan du bestämmer dig är du 
välkommen att höra av dig till mig eller Daniel Brehmer som är kursansvarig. 
Tack på förhand! 

 
Med vänliga hälsningar 
Elin Plymkvist  
 
 
Student: Elin Plymkvist                  Telefon: 0702554967     E-post: plymis@hotmail.com 

Kursansvarig: Daniel Brehmer      Telefon: 021-107011       E-post: daniel.brehmer@mdh.se 
 
 
 
                                                   Datum och ort: 2018-11-20  Torshälla 
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Bilaga 2 - Observationsschema 

1. Lärarens genomgång 
Presenteras det konkreta materialet 
Presenteras syfte? 

2. Elevarbete 
Hur arbetar eleverna med materialet under 
lektionen? 
- läraren visar 
- några få elever arbetar med materialet 
- elever och lärare arbetar tillsammans 
- eleverna arbetar självständigt 
- grupper 

3. Lärarens roll 
Vad gör läraren när eleverna arbetar? 
Finns det en dialog mellan lärare och elever? 
Följer läraren upp elevernas frågor? 

4. Avslutning 
Hur avslutas lektionen? 
Knyter läraren ihop den röda tråden? 
- elevernas syn 
- lärarens syn 
Återkopplar läraren till syftet med lektionen? 
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Bilaga 3 - Frågeguide 

Intervjufrågor 
 
Namn? 
År inom läraryrket? 
Utbildning? 
Inställning till matematik? 
 
Vad var syftet med lektionen? 
Blev mattelektionen som du tänkt dig? 
 
Hur arbetar ni i matematiken? 
- mattebok 
- mattebok och konkret material 
- konkret material 
 
Hur planerar du undervisningen gällande konkret material? 
- lgr11 
- läroplan 
- utgångspunkt i eleverna 
 
Hur använder du dig utav konkret material i matematikundervisningen? 
- endast introduktion 
- enstaka tillfällen/ofta 
- låter eleverna undersöka på egen hand 
- låter eleverna undersöka med handledning av vuxen 
- låter eleverna arbeta i grupp 
 
Tillgängligheten av material? 
- för alla/några 
- på skolan 
- vilka material används (vardagsföremål, pedagogiska material eller spel) 
 
Fördelar med konkret material? 
Nackdelar med konkret material? 


