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Abstrakt 

Detta är en systematisk litteraturstudie om vad tidigare forskning kommit fram till om 

användning av konkret material i matematikundervisningen för årskurs 1–3. Resultatet tar sin 

utgångspunkt i 12 vetenskapliga publikationer som sökts fram i olika databaser med olika 

sökord och därefter tolkats med teoretiska glasögon. Fyra teoretiska perspektiv har 

uppmärksammats i forskningen. Begreppet konkret material definieras som olika fysiska 

föremål som används för att hjälpa eleverna att gå från det konkreta till det abstrakta. 

Resultatet visar att det konkreta materialet stimulerar elevernas tänkande samtidigt som det 

motiverar eleverna. Att introducera nya matematiska begrepp genom konkret material påvisas 

enligt studiens resultat som positivt. Resultat visar också att det finns en del risker med 

användandet av konkret material. Läraren är den avgörande faktorn för att dessa risker ska 

undvikas och för hur effektivt arbetet med det konkreta materialet blir i förhållande till 

elevernas matematiska utveckling. Det finns ingen specifik undervisningsmetod som anses 

mest lämplig utan olika metoder är lämpliga beroende på vad som ska läras. 

 

Nyckelord 

Konkret material, manipulatives, matematikundervisning, ett multimodalt perspektiv, Bruners 

teori, Heddens teori och sociokulturella perspektivet. 

 

Tack 

Ett stort tack riktas till vår handledare Andreas Ebbelind som under hela processen gett oss 

det stöd vi varit i behov utav. Vi vill också tacka våra opponenter som vid samtliga 

opponeringar kommit med nya idéer och bra respons på vår studie. 
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1 Inledning 
 

Under vår tid på lärarutbildningen har många olika konkreta matematiska material 

introducerats som inspiration inför kommande yrkesroll. Lektionerna har behandlat exempelvis 

tiobasmaterial, tallinjen, cuisenairestavar, multibas och geometriska figurer. Materialen har 

väckt vårt intresse för att utöka vår ryggsäck av olika arbetssätt i relation till att lära eleverna 

matematik. De olika konkreta materialen som behandlats under lärarutbildningen blir redskap 

för att kunna variera matematikundervisningen. Lärare behöver konstruera olika vägar som 

eleverna kan gå för att nå målen. Att variera undervisningen är viktigt för att möjliggöra för 

eleverna att hitta sitt individuella sätt till lärande eftersom Skolverket (2018) beskriver att varje 

elev har olika förutsättningar och behov. 

  

Matematiken är abstrakt, vilket gör det svårare för eleverna att skapa egna tankemönster. 

Läraren utmanas att skapa olika arbetssätt så att eleverna utvecklar förståelse för den abstrakta 

matematiken. Begreppet konkretiseringen är i detta sammanhang centralt. Konkretisering 

innebär att läraren kan överföra matematiken som något mer förståeligt och begripligt för 

eleverna (Löwing & Kilborn, 2002). Användning av konkret material kan vara ett sätt för lärare 

att skapa förståelse för elever när de ska gå från det konkreta till det abstrakta. Ett naturligt tal, 

exempelvis 2+3=5 är abstrakt för eleverna och kan vara svårt att förstå. I den konkreta 

situationen får eleverna fysiskt arbeta med klossar, först två klossar för att sedan ta del av tre 

klossar till och visuellt se att det tillsammans är fem klossar. Den konkreta situationen är tydlig 

för eleverna (Rystedt & Trygg, 2010). 

  

Ett av kunskapskraven i årskurs 3 är att eleven skall kunna beskriva och samtala om 

tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, 

symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget 

(Skolverket, 2018). För att ge eleverna möjlighet att uppnå detta måste lärare på rätt sätt 

använda konkret material i undervisningen. Det räcker inte med att ha det som tillgång i 

klassrummet utan läraren måste vara väl förberedd för hur det konkreta materialet ska användas 

för att bidra till det bästa resultatet för elevernas matematiska utveckling (Löwing & Kilborn, 
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2002). 

 

Utifrån vårt intresse av hur användningen av konkret material kan bidra med en varierad 

matematikundervisning, kommer denna systematiska litteraturstudie undersöka vad tidigare 

forskning säger om konkret material i matematikundervisning för årskurs 1–3. Studien kommer 

också att behandla vilka metoder som anses mest lämpliga vid användning av konkret material. 

2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att ge en översikt över vad tidigare forskning kommit fram till om 

användning av konkret material i matematikundervisning i årskurs 1–3. Följande två 

frågeställningar ska besvaras: 

  

1. Vad säger tidigare forskning om konkret material och dess användning i 

matematikundervisningen? 

2.  Vilka metoder anses mest lämpliga vid användning av konkret material?  

3 Bakgrund  
 

Flera olika teoretiska perspektiv bildar utgångspunkter för forskning om konkret material för 

matematikinlärning: multimodalt perspektiv, sociokulturellt perspektiv, samt Brunner och 

Heddens teori. I följande avsnitt kommer de olika teoretiska utgångspunkterna att 

sammanfattas för att i resultatdelen kopplas samman med forskningen. 

  

3.1 Kress: Ett multimodalt perspektiv 

 

Gunther Kress är professor i utbildningsvetenskap, han förespråkade begreppen multimodalitet 

och läranderesurser, två begrepp som är väsentliga i vår studie. I vardagen stöter vi hela tiden 

på olika ord, föremål, symboler och gester. De betyder i sig ingenting. Deras betydelse skapas 

i det sociala sammanhanget. För att tolka och förstå världen använder vi resurser av olika slag. 

Resurserna är utgångspunkten för  multimodalitet. Multimodalitet innefattar att det är i det 

sociala sammanhanget som människor tillsammans med varandra och med olika resurser 

skapar betydelse för ord, föremål, symboler och gester så att de specifikt representerar 

någonting. Resurser kan vara olika medier, material och verktyg. Vilka resurser som ska 
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användas beror på vilket sammanhang det är, vilka det är som ska arbeta med det och vilka 

resurser som finns tillgängliga som möjligtvis kan vara till hjälp för att få svar på problemet. 

Alla de redskap som används i olika sammanhang inkluderas i begreppet läranderesurser. Vi 

människor skapar en meningsfull värld då vi tilldelar något en mening. I skolan och i våra 

undervisningslokaler finns mängder av resurser, antingen kan de underlätta eller försvåra 

aktiviteter. Resurser är designade för speciella ändamål, vad som blir en resurs kan inte 

bestämmas enbart genom att utgå från objektets egenskaper (Selander & Kress, 2017). 

  

3.2 Vygotskij: Sociokulturella perspektivet 
 

Vygotskij är en gestalt inom det sociokulturella perspektivet som påstår att människan 

använder språkliga och materiella redskap för att förstå omvärlden. Dessa redskap beskriver 

han som artefakter som behövs för att tänka och kommunicera. En artefakt kan vara ett tecken 

eller en symbol som vi använder för att kommunicera eller tänka med. Artefakter kan också 

vara materiella föremål exempelvis papper, penna, klossar, lego och pärlor. Siffror, bokstäver 

och räknesystem beskriver Vygotskij som språkliga verktyg. Språket är de som Vygotskij 

beskriver som redskapens redskap, han betonar att språket är med oss i det mesta vi gör. 

Vygotskij menar att det är genom kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka 

oss (Säljö, 2014b).  

 

Artefakter beskrivs som en del av undervisningen men det diskuteras vad definitionen av 

artefakter är. Swan och Marshall (2010) är en av dem som diskuterar definitionen och beskriver 

artefakter som de olika objekt elever kan beröra sensoriskt. Genom aktiviteten med objektet 

främjas elevernas matematiska tänkande. Engvall (2013) beskriver olika undervisningsmaterial 

som artefakter. Undervisningen ska innefatta dessa olika artefakter för att underlätta förståelsen 

för matematikens språk hos eleverna. Matematikens språk kan för eleverna anses som abstrakt 

och behöver förtydligas, vilket kan ske med hjälp av artefakter, som kan vara konkret material. 

Heddens (1986) beskriver artefakterna som olika objekt som eleverna kan röra vid och flytta 

omkring och betonar objekten som en viktig del i undervisningen, eftersom de är effektiva för 

elevernas kunskapsutveckling. 

  

Det framgår att det finns olika definitioner på vad artefakter är (Engvall, 2013; Heddens, 1986; 

Swan och Marshall, 2010; Uttal, Scudder & DeLoache 1997). Den röda tråden mellan de olika 
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beskrivningarna är att artefakter är ett verktyg som på ett praktiskt sätt kan användas i 

undervisningen. Användandet sker i syfte att utveckla elevernas matematikkunskaper. Säljö 

(2014a) återger att det sociokulturella perspektivet studerar hur miljö, språk och kultur har 

inverkan på individer med fokus på hur individer använder sig av olika artefakter för att 

kommunicera och förstå.  

 

Mediering är ett annat centralt begrepp som speglar det sociokulturella perspektivet. Mediering 

innefattar att människors tänkande och dess föreställningsvärldar väcks till liv och formas 

utifrån den kultur vi verkar i tillsammans med alla fysiska och intellektuella redskap som finns 

i kulturen (Säljö, 2014a). 

  

3.3 Bruners och Heddens teori: Konkret till abstrakt 

 

Många elever har svårigheter med att förstå matematiken eftersom de på egen hand inte kan 

göra kopplingar mellan den fysiska världen och det abstrakta. Heddens (1986) menar likt 

Bruner att elever lär sig matematik genom att gå från det konkreta till det abstrakta. Bruner och 

Heddens menar att de olika stadierna bygger på varandra och för att utmana eleven måste 

konkret material tas bort efterhand. Det leder till att konkretiseringen minskar samtidigt som 

abstraktionen ökar. Eleverna förflyttar sig successivt mellan de olika stadierna. De olika 

stadierna bygger på varandra och därför måste eleverna gå igenom de olika stadierna i tur och 

ordning.  

  

Bruners teori tar avstamp i tre olika stadier, concrete-pictorial-abstract. The concrete stage 

innefattar att konkret material används som introduktion av ett nytt inlärningsområde. I the 

concrete stage laborerar eleverna med konkret material. I the pictorial stage ersätts det 

konkreta materialet av exempelvis bilder. En övergång från det konkreta till det abstrakta ska 

byggas. The abstract stage består endast av symboler och ord. Om eleverna inte fått arbeta med 

de två tidigare stadierna blir det svårt för dem att anamma the abstract stage (Bruner, 1966). 

  

Heddens har valt att dela upp Bruners pictorial stage i två stadier som han kallar för 

semiconcrete level och semiabstract level. Heddens benämner de olika stadierna i sin teori för 

concrete level, semiconcrete level, semiabstract level och abstract level (Heddens, 1986). 
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Heddens teori kan beskrivas med hjälp av en kartong med ägg. I concrete level används de 

verkliga objekten, kartongen och äggen. Semiconcrete level  innebär bilder av de verkliga 

objekten, i detta fall bilder på äggkartongen. Semiabstact level är symboliska representationer 

av det konkreta, bilden på äggkartongen abstraheras och antalet ägg kan inte längre räknas utan 

symboliseras nu av en siffra. I abstract level används enbart siffersymboler. När eleverna 

arbetar med konkret material är det väldigt viktigt att steget från konkret till abstrakt inte går 

för snabbt (Van Bommel, 2016). 

  

Heddens beskriver att eleverna kan hamna i en fallgrop som han benämner som the gap. 

Eleverna riskerar att hamna i the gap ifall de inte skapar sig en djupare förståelse och inte befäst 

kunskapen ordentligt (Heddens, 1986). Detta kan tydligt utläsas utifrån nedstående modell. 

 

 

  

Figur 1: Heddens (1986) En modell över de fyra stegen från konkret till abstrakt. 

 

3.4 Sammanfattning av teorierna 

 

Det sociokulturella perspektivet innefattar att eleverna behöver språkliga och materiella 

redskap för att förstå omvärlden. Artefakter är ett begrepp som är centralt i det sociokulturella 

perspektivet. Konkret material är en artefakt som eleverna i matematikundervisningen kan ha 

stor nytta av för att på så sätt utveckla matematikkunskaper. Bruners och Heddens teorier 

benämner konkret material som en viktig aspekt när eleverna ska gå från konkret till abstrakt 

matematik. I det multimodala perspektivet är multimodalt och läranderesurser två centrala 

begrepp. Läranderesurser är alla de redskap och symboler som används i olika sammanhang. 
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Teorierna stärker att eleverna är i behov av ett praktiskt arbetssätt och att de behöver materiella 

redskap för att förstå och utvecklas. 

3 Metod 
 

Studien genomförs i form av en systematisk litteraturstudie där olika databaser används för 

insamling av relevant data som sedan bearbetas och analyseras. Det finns ett par kriterier att 

uppnå för att det ska vara en systematisk litteraturstudie. Till att börja med behöver det sedan 

tidigare finnas tillräckligt med forskning som är relevant för studiens frågeställning. I relation 

till denna litteraturstudie behöver det således finnas forskning som helt eller delvis berör våra 

forskningsfrågor. Forskningen behöver vara av bra kvalitet, då den skall utgöra stommen för 

tolkning och slutsatser. Det är av stor vikt att de metoder som används under studien redovisas. 

En systematisk litteraturstudie bygger på att söka, kritiskt granska och sammanställa artiklarna 

som valts ut som relevant utifrån syfte och frågeställningar (Eriksson Barajas, Forsberg, & 

Wengström, 2013). I det här kapitlet behandlas vilken metod den här studien har som grund 

samt hur de olika sökningarna har gått till. Här beskrivs både hur datainsamlingen och den 

manuella sökningen har gått till. 

  

3.1 Databassökning 
 

Det är av stor vikt att finna de rätta sökorden på de olika databaserna. För att sökningen skulle 

bli så effektiv som möjligt kontaktades en bibliotekarie. Det finns flera olika databaser att 

använda vid litteratursökning. I denna systematiska litteraturstudie är ERIC och Swepub i 

fokus. I studien har såväl svenska som engelska sökord förekommit beroende på vilken databas 

som använts. Sökord som legat till grund för studien är manipulatives, elementary school and 

mathematics. För att få en bredare sökning kombinerades sökorden med OR eller AND. 

Sökningen har begränsats till publikationer som granskats med s.k. peer review. Peer reviewed 

innebär att artiklarna blivit vetenskapligt granskade innan de publicerats (Eriksson Barajas, 

Forsberg, & Wengström, 2013). Sökorden som kombinerades tillsammans med AND var, 

manipulatives samt math*. För att så aktuell forskning som möjligt ska utgöra studiens resultat 

begränsades årtalen till år 201-2018. Ett resultat på 27 träffar åskådliggjordes. Därefter gjordes 

en ny sökning på samma databas, däremot med andra kombinationer av sökord. Sökorden som 

kombinerades tillsammans med AND var, manipulatives, primary school och mathematics. 

Publikationsårtalen begränsades återigen från 2010 och ett resultat på 41 träffar granskades. 



8 
 

  

På Swepub började sökningen med svenska sökord för att ta reda på om det fanns någon 

relevant svensk forskning att arbeta utifrån. Sökningen begränsades till refereegranskade 

publikationer. Sökorden som användes var, konkret material matematik, “konkret material”, 

laborativt material, konkret till abstrakt matematik och slutligen laborativ 

matematikundervisning. Det sista sökordet, laborativ matematikundervisning var det sökord 

som gav flest träffar, fyra stycken. Sökordet konkret material matematik gav tre träffar. De 

andra sökorden gav enbart en träff vardera.  

 

För att få ett bredare forskningsunderlag gjordet ytterligare en sökning på Swepub, denna gång 

i fokus på engelska sökord. Primary education manipulatives och manipulative materials 

mathematics gav två träffar vardera. Elementary school manipulatives gav en träff.  

  

Under pågående sökningar var det ett flertal publikationer som inte fanns tillgängliga på 

bibliotekets databas. Artiklarna kostade pengar och kunde därför inte ligga till grund för denna 

litteraturstudien. 

  

3.2 Manuellt urval 

 

Som grund för det systematiska arbetet har ett sökschema använts. Under sökperioderna var 

fokus riktat mot att försöka hitta artiklar som berörde konkret material i 

matematikundervisningen i stort, inte specifikt för ett avgränsat räknesätt. Det resulterade till 

att vissa artiklar i våra sökningar valdes bort då de exempelvis behandlade konkret material i 

specifikt addition, subtraktion och bråk. Fokus för studien är elever i årskurs 1–3, men någon 

begränsning till åldersgruppen är inte gjord eftersom det var svårt att hitta forskning som var 

specifik för denna åldersgrupp. Beslutet grundar sig i att sökningarna då blivit väldigt 

begränsade eftersom de i många fall tar sin utgångspunkt i olika åldersgrupper. 

 

Utifrån sökträffarna överblickades artiklarnas titlar. Om titeln ansågs relevant för studiens syfte 

och frågeställningar lästes och analyserades artikelns abstract. Om publikationen fortfarande 

ansågs relevant granskades den mer ingående. Sökningen av de svenska sökorden på Swepub 

resulterade i tre relevanta artiklar för syftet med litteraturstudien. Utifrån de engelska sökorden 

på Swepub konstaterades det att två av de svenska artiklarna återkom. Utöver dessa två 
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användes inga andra artiklar eftersom de inte var relevanta för vårt syfte. När samtliga 

sökningar på ERIC och Swepub genomförts och abstrakten var genomarbetade var det sex 

artiklar som var relevanta för vår litteraturstudie.  

 

3.3  Övrig litteratur 

 

Totalt har tre källor från databasen ERIC och tre källor från databasen Swepub använts. Utöver 

sökningarna som har gjorts i  de två databaserna har fler sökningar genomförts. Genom att 

studera redan funna artiklar och avhandlingars referenslistor har fler källor varit relevanta för 

vår studie. Utifrån de olika referenslistorna har sju källor valts ut som en del av litteraturstudien, 

vilket benämns som nominerat urval (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström 2013). 

4 Resultat 
 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat. För att ha möjlighet att besvara frågeställningarna 

måste först begreppet konkret material redas ut. Vidare beskrivs vad tidigare forskning säger 

om konkret material och dess användning i matematikundervisningen. Därefter beskrivs skilda 

aspekter på användning av konkret material. Avslutningsvis presenteras vilka metoder som 

anses mest lämpliga vid användningen av konkret material.  

 

4.1 Konkret material 
 

Konkret material innefattar de föremål som är utformade för att möjliggöra för elever att förstå 

den abstrakta matematiken. Föremålen kan behandlas både visuellt och taktilt och ska i sin tur 

medföra lärande för eleverna genom att de utför olika praktiska övningar med föremålen 

(Moyer-Packenham, 2001). Tidigare forskning visar att konkret material finns i en mängd olika 

former och definieras som fysiska objekt som används som undervisningsverktyg för att 

engagera elever i praktisk inlärning av matematik (Hartshorn & Boren, 1990). De fysiska 

objekt som författarna definierar är det som Vygotskij betonar som artefakter. Här syns 

kopplingar till det sociokulturella perspektivet som menar på att artefakter behövs i 

undervisningen för att individer ska kunna kommunicera och förstå. 
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Konkret material är som tidigare nämnts olika fysiska föremål som är ett sätt att delge eleverna 

den abstrakta matematiken på en konkret nivå. Eleverna får hjälp att gå från konkreta 

erfarenheter till abstrakta resonemang (Moyer-Packenham, 2001 och Hartshorn & Boren, 

1990). När eleverna arbetar konkret innebär det att eleverna fysiskt arbetar med olika material 

medan abstrakt arbete är något som endast sker i deras huvud (Wittmann, 2005). En viktig 

faktor som påverkar användandet av konkret material är tillgängligheten. Konkret material 

behöver inte alltid köpas. Mycket av det konkreta materialet kan lärarna samla in eller tillverka 

själva (Hartshorn & Boren, 1990). 

  

4.2 Skilda aspekter på användning av konkret material 

 

Konkret material är det bästa sättet att förbereda elever i att applicera matematiken i mer 

generella situationer. De konkreta materialen bidrar till att undervisningen och lärandet blir 

mer lustfyllt och skapar engagemang hos eleverna i deras matematiska undervisning (Moyer-

Packenham, 2001). Eleverna bildar en mer positiv uppfattning om matematik när de får en 

varierad undervisning och inte enbart symboliserar matematik med siffror i en lärobok (Rystedt 

& Trygg, 2010). 

 

Målet med att arbeta med konkret material är att hjälpa eleverna att gå från det konkreta till det 

abstrakta. Det finns risker som eleverna kan möta på vägen och läraren beskrivs som en 

avgörande faktor för att undvika dessa risker. Läraren behöver göra genomtänkta val i 

förhållande till vilket konkret material som ska användas. Läraren får inte ta för givet att en 

elev som kan lösa ett problem på konkret nivå, kan lösa samma problem på den abstrakta nivån 

(Hartshorn & Boren, 1990). Exempelvis kan inte läraren anta att eleverna kan lösa 2+3=_ i 

läroboken enbart för att eleverna kommer fram till att svaret är 5 när de arbetar med konkret 

material. Riskerna som eleverna kan möta på vägen från det konkreta till det abstrakta beskriver 

Heddens (1986) i sin teori som the gap. Om eleverna använder konkret material men inte förstår 

den matematiska kopplingen, skapas ingen djupare förståelse, och eleverna kan inte befästa 

kunskapen. För att undvika att hamna i the gap måste eleverna befästa kunskapen genom att 

förstå den matematiska kopplingen. 

 

När lärare ska tilldela eleverna konkret material krävs det full medvetenhet om vilken 

matematik det är som ska konkretiseras. När matematiken konkretiseras innebär det att den 
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abstrakta matematiken åskådliggörs för eleverna. Konkretisering ska vara generaliserbar, vilket 

innebär att eleverna kan göra det flera gånger för att se sambandet. Ett hinder för eleverna kan 

utgöras om materialet används på ett passivt sätt. Det konkreta materialet som läraren väljer att 

använda konkretiserar bara det som materialet har möjlighet att konkretisera och inget annat. 

En av riskerna med att använda konkret material är att lärare ofta glömmer det viktiga sista 

steget, att knyta ihop det konkreta materialet med ett generellt och formellt tänkande (Löwing 

& Kilborn, 2002). Om läraren missar det sista viktiga steget riskerar eleverna att hamna i the 

gap. För att det ska undvikas är det av stor vikt att ge eleverna den tid de behöver och 

uppmärksammar att det kan vara olika från elev till elev. 

 

När eleverna tilldelas konkret material utan att få reda på det specifika målet med användningen 

finns det positiva aspekter för deras lärande. När eleverna får fria händer i användandet ges de 

möjligheter att utforska sina egna tankemönster och finna svar på sina funderingar. I dessa 

situationer anses eleverna få möjligheten att upptäcka att det finns flera sätt att lösa ett och 

samma problem. Samtidigt får de upptäcka flera lösningar på ett problem vilket är bekant inom 

matematiken (Boggan, Harper, & Whitmire, 2010). Det går inte att undgå att det finns forskare 

som betonar motsatsen. Swan & Marshall (2010) betonar att eleverna riskerar att hämmas mer 

än att lyftas av det konkreta materialet om läraren inte är tydlig med vilket matematiskt syfte 

det konkreta materialet bidrar med. Det går att finna kopplingar mellan den multimodala teorin 

och de positiva aspekter som betonas ovan. Det innefattar att det är vi människor som gör 

världen meningsfull genom att tilldela olika saker mening. När eleverna arbetar med konkret 

material utan några specifika mål får de möjligheten att utforska och upptäcka matematiken, 

eftersom de tilldelar det konkreta materialet en matematisk mening. 

 

En risk som nämns i relation till konkret material är att eleverna arbetar med materialet utan att 

förstå den matematiska innebörden. För att undvika risken behöver lärare tillsammans med 

eleverna pröva och utvärdera de olika konkreta materialen. Genom detta arbetssätt kan läraren 

få syn på om eleverna utvecklar matematiska förmågor (Moyer-Packenham, 2001). Som 

tidigare nämnts anser Swan & Marshall (2010) att läraren behöver skapa en tydlig förståelse 

hos eleverna om hur det konkreta materialet ska användas i syfte att lära sig nya saker, annars 

finns det risk att det förstör mer än vad det ger. Boggan, Harper, & Whitmire (2010) har andra 

synpunkter och betonar att eleverna utvecklas positivt när de får fria händer i förhållande till 

det konkreta materialet. Återigen syns det att forskarna har olika uppfattning om eleverna ska 

vara medvetna om det matematiska syftet i relation till de konkreta materialen.  



12 
 

 

Konkret material underlättar lärprocessen och är användbart inom alla matematiska områden 

och för samtliga elever. Det kan komma till användning för de elever som är extra begåvade 

men också för elever i svårigheter. De konkreta materialen bör och kan användas på flera olika 

sätt, vilket lärare måste ha i åtanke (Yeatts, 1991). Det sociokulturella perspektivet innefattar 

det centrala begreppet mediering. Mediering innebär att elevernas tänkande och 

föreställningsvärldar väcks till liv utifrån kulturen och dess redskap (Säljö, 2014a). De konkreta 

materialen behöver därför användas på olika sätt och i olika sammanhang för att möjliggöra att 

eleverna kan uppnå mediering och utveckla sitt tänkande. 

  

I undervisningen i matematik på grundskolenivå uttrycks det nödvändigt att tilldela eleverna 

konkret material. Lärandet hos eleverna inträffar när de aktivt utvecklar sin egen matematiska 

förståelse, vilket sker i samband med användning av konkret material. En annan viktig aspekt 

för att lära sig matematik är att eleverna får möjlighet att medverka i olika upplevelser som är 

kopplade till matematik tillsammans med andra barn och vuxna. Ett bra tillfälle för eleverna 

att utveckla matematiska färdigheter är när de tillsammans med andra elever och med konkreta 

material får lösa problem och utmaningar. När de löser problemen får eleverna muntligt 

förklara hur de tänker, lyssna vad de andra tänker och tillsammans utveckla nya tankesätt. 

Läraren kan behöva finnas som stöd i början genom att ställa muntliga frågor om vad problemet 

är för något, för att på så sätt synliggöra för eleverna hur de har tänkt (Boggan, Harper, & 

Whitmire, 2010). Moyer-Packenham (2001) instämmer och betonar att det är givande för 

eleverna att reflektera över vad de utvecklar för kunskaper i samspel med föremålet. 

Reflektionerna och samtalen mellan elever och även mellan lärare och elev är enligt det 

sociokulturella perspektivet centralt då teorin anser att det är genom kommunikation med 

varandra som elever uttrycker sig och skapar förståelse. Kommunikationen mellan parterna har 

en positiv aspekt för att skapa en röd tråd för eleverna mellan den konkreta och den abstrakta 

matematiken. Kommunikationen kan kopplas som en byggsten till Bruner och Heddens teorier 

som tydligt diskuterar de olika stadierna som eleverna behöver gå igenom för att slutligen nå 

den abstrakta matematiken. 

 

Konkret material beskrivs som en viktig del där eleverna under användningen får deltaga aktivt 

i sitt lärande. Det konkreta materialet ses som ett hjälpmedel för eleverna att utvecklas. 

Eleverna ser visuellt lösningar på problemet som de sedan kan överföra till förståelse för den 

abstrakta matematiken. Eleverna behöver arbeta med det konkreta materialet under tid för att 
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kunna upptäcka de mest effektiva arbetssätten och de specifika matematiska kunskaperna som 

det konkreta materialet kan utveckla (Uribe-Flórez & Wilkins, 2016). Här blir det återigen 

tydligt att det konkreta materialet ska användas i den tidiga inlärningen hos eleverna som ett 

första kliv över till den abstrakta matematiken. Det går hand i hand med Bruners och Heddens 

teorier, vägen mellan konkret och abstrakt är nödvändig för eleverna för att förstå matematiken. 

Uribe-Flórez och Wilkins (2016) beskriver att det är i den aktiva stunden med materialet som 

eleverna utvecklar matematisk förståelse. Enligt Heddens arbetar eleverna i concrete level då 

de fysiskt för möjlighet att arbeta med de konkreta materialet för att tillägna sig matematiska 

kunskaper. 

 

Löwing (2006) betonar att det finns en risk att eleverna blir beroende av det konkreta materialet 

och alltid vill ha det till hands. När eleverna genom det konkreta materialet har gått över till 

det abstrakta tänkandet, i förhållande till den kunskapen som eleven ska befästa är det av stor 

vikt att eleven får utrymme att tänka och utgå från det abstrakta. Fortsätter eleven med det 

konkreta materialet när de har nått det abstrakta tänkandet kan eleven hämmas från att utvecklas 

ytterligare inom det abstrakta tänkandet. Här syns tendenser till att Löwing intresserar sig för 

Bruners och Heddens teorier. Där benämns det konkreta materialet som ett viktigt verktyg för 

att introducera ett nytt arbetsområde, i syfte att så småningom övergå till abstraktion. Detta 

betyder att Löwing, Bruner och Heddens är överens om att konkret material inte alltid ska 

finnas till hands. 

 

 Genom praktiska övningar i kontakt med materialet får eleverna möjlighet att finna vägen från 

konkret till abstrakt. Det abstrakta tänkandet ligger nära till hands i elevernas konkreta 

uppfattningar. De konkreta materialen bidrar till att utveckla tankemönster på en konkret nivå 

som i sin tur kan vara vägen till förståelse för de abstrakta begreppen (Moyer-Packenham, 

2001). Här speglas Bruners och Heddens teorier, att utvecklingen ska börja i relation till det 

konkreta för att efterhand nå den abstrakta matematiken. Vidare beskriver författaren att 

eleverna behöver komma i kontakt med olika förklaringsmodeller för att få stöd att hitta sitt 

individuella sätt till förståelse. Olika konkreta material anses som roliga sätt att utveckla 

matematiken och skapar stort engagemang hos eleverna i den matematiska inlärningen. Enligt 

Kress är konkreta material läranderesurser som vi kan ha tillgängliga i klassrummet. Dock är 

inte materialen designade för ett specifikt ändamål utan läraren har möjlighet att tillsammans 

med eleverna ge materialet liv och lust att lära. 
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Moyer-Packenham (2001) har tidigare nämnt att konkreta material anses som roliga sätt att 

utveckla matematiken. Uttal, Scudder och DeLoache, (1997) beskriver att det finns en risk att 

det konkreta materialet blir en leksak istället för en del av inlärningen. Om eleverna använder 

sig av konkreta material som de känner igen från sin vardag medför det svårigheter för dem att 

koppla materialen till en symbol för att lära sig matematik. Eleverna missgynnas om det 

konkreta materialet är material som de har tidigare relationer med.  Det är av stor vikt att 

eleverna är medvetna om att det konkreta materialet används i syfte att vara till hjälp för att 

lära ut specifika matematiska egenskaper. Materialet är en representation för ett specifikt 

matematiskt uttryck. Eleverna behöver därför vara medvetna om vilket matematiskt uttryck de 

ska utveckla förståelse för genom att använda det konkreta materialet (Ibid). Som tidigare 

nämnts finns det olika synpunkter i syfte till hur medvetna eleverna behöver vara i relation till 

syftet med användningen av det konkreta materialet. Boggan, Harper och Whitmire (2010) 

beskriver hur eleverna utvecklas på flera positiva sätt genom att använda materialet utan några 

krav. Wittmann (2005) betonar att det kan finnas en fara i att använda konkret material eftersom 

de är laddade med olika inbyggda begränsningar som kan göra att det matematiska sambandet 

går förlorat. 

 

Ytterligare positiva aspekter med användningen av konkret material är att elevernas 

färdighetsträning gynnas. Eleverna kan tänka tillbaka på momenten när de var i kontakt med 

det konkreta materialet för att på så sätt komma fram till nya svar och resonemang (Rystedt & 

Trygg, 2010). Förståelsen för matematiska begrepp utvecklas, och elevernas sinnen stimuleras 

när de får möjlighet att flytta runt och beröra det konkreta materialet, vilket anses som 

värdefullt (Yeatts, 1989). 

  

Konkret material karaktäriseras som en del av helheten och kan inte ensamt utveckla ny 

kunskap hos eleverna. En risk kan därför förekomma om eleverna bara får arbeta med konkret 

material. Det är tillsammans med andra funktioner som det konkreta materialet blir den 

avgörande faktorn för eleverna (Moyer-Packenham, 2001). Att konkret material inte kan 

utveckla kunskap hos eleverna på egen hand, helt oberoende av andra faktorer speglas i det 

sociokulturella perspektivet. Kultur och miljö är viktigt inom det sociokulturella perspektivet 

och anses ha stor inverkan på eleverna. Språkliga och materiella redskap är betydelsefulla för 

att kunna tänka och utveckla kunskap. Alla dessa faktorer behöver vara i samspel för att på så 

sätt skapa de bästa förutsättningarna för eleverna att utveckla sina matematiska kunskaper. 
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Efter att ha tagit del av litteratur om konkret material kan vi se tre tydliga skäl till positiv 

användning av konkret material: 

 Introducera matematiska begrepp. 

 Motivera eleverna. 

 Stimulera eleverna att tänka. 

 

Litteraturen synliggör även tre tydliga risker med användning av konkret material: 

 Användandet ses som en lek. 

 Eleverna ser inte sambandet. 

 Eleverna blir beroende av konkret material. 

  

4.3.1 Lämpliga metoder vid användning av konkret material 

 

Engwall (2013) anger att det inte finns en specifik undervisningsmetod som är mest lämplig 

oavsett målet. Författaren menar att olika metoder är bäst lämpade beroende på vad som ska 

läras. Vissa metoder fungerar bäst för att utveckla begreppsförståelse medan andra är 

lämpligast för att lära sig räkna procedurer. Timbré (2017) betonar att Cuisenaires färgstavar 

har fått mycket uppmärksamhet då det anses som ett bra konkret material i förhållande till att 

utveckla begreppsförståelse och sambandet mellan olika begrepp. När eleverna ska 

introduceras i bråk är Cuisenaires färgstavar ett bra konkret material eftersom eleverna ges 

möjligheten att visuellt se och även kunna flytta stavarna fysiskt för att se vad som exempelvis 

är en hel och en halv. 

                                              

Konkret material är inte speciellt utformat för vissa elever utan samtliga elever gynnas av att 

arbeta med de olika materialen i matematikundervisningen. Användandet är dominerande i de 

lägre åldrarna men följer också eleverna uppåt i ålder (Wittmann, 2005). Det är individuellt hur 

länge eleverna ska använda konkret material i undervisningen (Swan & Marshall, 2010). När 

en elev förstår de tankeformer som det konkreta materialet syftar till att utveckla, behöver 

materialet läggas undan för att eleven ska få utrymme att använda nya tankeformer (Löwing & 

Kilborn, 2002). Bruner och Heddens menar  att det är viktigt att varje stadie får ta sin tid. Det 

är viktigt att eleverna befäster kunskapen ordentligt innan de går vidare till nästa nivå. Vi kan 

också se likheter då Bruner och Heddens menar att de konkreta materialen efterhand ska minska 

i användning för att lämna plats åt det abstrakta. Utifrån forskning kan det konstateras att det 
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inte finns någon uttalad metod som är mest lämplig för eleverna gentemot hur länge de ska 

arbeta med konkret material utan det är indiviudellt från elev till elev. Lärare kan inte utgå från 

en företeelse om en specifik tidsaspekt i förhållande till vad som anses mest lämpligt. Varje 

elev behöver utvärderas, och utifrån det kan lärare avgöra om eleven gynnas eller hämmas av 

att fortsätta med användningen av konkret material. 

  

Användningen av konkret material kan användas på flera olika sätt, men det behöver passa 

varje elevs matematiska förmåga (Boggan, Harper & Whitmire, 2010). När läraren ska välja 

konkret material och hur eleverna ska arbeta med det utifrån varje elevs matematiska förmåga, 

försvårar det svaret på vår frågeställning. Om alla elever haft samma förkunskaper och 

utvecklats på samma sätt, vid exakt samma tidpunkt, hade det förenklat möjligheterna att 

utveckla en metod som är mest lämplig för eleverna i deras inlärning med konkret material. Så 

är inte fallet, varje elev är unik och skiljer sig från alla andra. Metoderna i användandet av 

konkret material behöver anpassas utifrån varje elev, vilket försvårar möjligheten att det finns 

någon mest lämplig metod för användningen av konkret material. 

  

Det finns ingen metod som säger att eleverna måste använda konkret material för att lära sig 

matematik. Däremot lyfter tidigare forskning många aspekter som är fördelaktiga för eleverna 

på grundskolan när de blir tilldelade konkret material. I samband med att eleverna medverkar 

i upplevelser med konkret material tillsammans med andra barn och vuxna utvecklas 

matematikkunskaper. Det är av stor vikt att eleverna ges möjligheten att reflektera när de har 

använt konkret material (Boggan, Harper & Whitman, 2010). En bra och effektiv metod som 

lyfts är att eleverna ska lösa olika problem med konkret material. I momentet får eleverna 

visuellt se lösningar och kan diskutera det med andra elever. Detta beskrivs som ett bra tillfälle 

att börja överföra förståelsen i relation till det konkreta materialet och till den abstrakta 

matematiken (Uribe-Flórez & Wilkins, 2016). 

  

Materialet i sig kan omöjligt utveckla ny kunskap hos eleverna. Materialet måste ses som en 

del utav en helhet. Tillsammans med andra funktioner blir konkret material avgörande för 

elevernas utveckling. För att det konkreta materialet ska vara en lämplig metod räcker det inte 

att enbart tilldela eleverna materialet. Materialet behöver fyllas ut med andra funktioner för att 

utvidgas och bidra med en lämplig metod för eleverna att utveckla kunskaper i matematik 

(Moyer-Packenham, 2001). 

  



17 
 

Det finns forskning som kommit fram till olika slutsatser, exempelvis om eleverna ska vara 

bekanta med det konkreta materialet från sin vardag eller om materialet endast ska relatera till 

matematik. Heddens (1986) beskriver att de konkreta materialen som eleverna använder i 

undervisningen ska kännas igen från vardagen. Uttal, Scudder och DeLoache, (1997) beskriver 

däremot att om eleverna får göra likt Heddens synpunkt försvårar det för eleverna. Det konkreta 

materialet kan då ses som en leksak istället för ett material som ska lära eleverna matematik. 

Diskussionen ger inga direkta svar på någon mest lämplig metod när lärare ska välja ut vilka 

konkreta material som eleverna gynnas mest av.  

 

Tidigare forskning tyder på att det inte finns någon mest lönsam metod för hur eleverna ska 

arbeta med konkret material. Däremot beskrivs det återkommande att lärarna besitter det största 

ansvaret för det konkreta materialets verkan. Läraren behöver skapa förståelse för vilken metod 

i relation till det konkreta materialet som fungerar bäst för varje enskild elev (Malmer, 1990; 

Rystedt & Trygg, 2010; Yeatts, 1989). 

  

För att med framgång kunna inspirera eleverna genom det konkreta materialet i undervisningen 

är det av stor vikt att läraren känner sig trygg med materialet (Malmer, 1990). Läraren behöver 

vara medveten om att de konkreta materialen inte bidrar med kunskap till eleverna av sig självt. 

Det är inte förrän i den aktiva stunden mellan elev och material som eleverna får möjligheten 

att kunna utveckla matematisk kunskap. För att kunna förmedla till eleverna hur det konkreta 

materialet ska användas och även varför det ska användas behöver lärarna vara medvetna om 

vilken betydelse och funktion det konkreta materialet har. Lärarna behöver också vara 

medvetna om vilka långsiktiga mål det är eleverna ska uppnå och på vilka sätt målen kan 

uppnås genom materialen. Lärarna behöver vara lyhörda eftersom eleverna kan tolka 

användningen av materialet på ett annat sätt än vad lärarens syfte är. Om detta sker utvecklar 

eleverna en matematisk förståelse, däremot har de inte förstått lärarens syfte. Läraren behöver 

alltid vara beredd att kunna förklara så eleverna förstår vad det är de förväntas lära sig. Parallellt 

ska läraren inte hämma eleverna när de hittar egna vägar till ny kunskap (Rystedt & Trygg, 

2010). 

5 Sammanfattning och slutsats 
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I detta avslutande kapitel  diskuteras resultatet utifrån fyra huvudrubriker. Inledningsvis 

sammanfattas studiens resultat, därefter diskuteras resultatet i förhållande till studiens 

frågeställning och teori. Därefter följer en metoddiskussion gällande metoden som använts och 

dess trovärdighet. Avslutningsvis diskuteras fortsatt forskning med utgångspunkt i den aktuella 

studien. 

5.1 Resultatsammanfattning 

 

Innan arbetet med den systematiska litteraturstudien påbörjades såg vi enbart konkret material 

som något positivt. När syfte och frågeställning skulle formuleras resonerade vi oss fram till 

att det för vår egen skull vore lärorikt att undersöka om det enbart är positivt med konkret 

material eller om det eventuellt finns några risker. Vi ville även ta reda på om det finns några 

metoder som är mer lämpliga än andra i användandet av konkret material. I resultatet framgår 

det att det finns en hel del positiva aspekter för eleverna när de får arbeta med konkret material. 

Först och främst lyfts att elevernas inställning och motivation för matematik ökar, men 

forskningen poängterar även att elevernas lärprocess underlättas i samtliga matematiska delar. 

En del risker med användning av konkret material har också konstaterats. En risk är att eleverna 

ser arbetet med det konkreta materialet som en lek och inte är medvetna om den matematiska 

innebörden. En annan risk är även att eleverna kan bli bereoende av det konkreta materialet 

och inte kan komma vidare i sin matematiska utveckling. En konsekvens kan på så sätt bli att 

eleverna anser att de inte klarar av att lösa matematiken utan hjälp av konkret material och vill 

alltid ha det till hands. Det finns ingen metod som är mer lämplig än någon annan utan tidigare 

forskning menar att olika metoder är bäst lämpade utifrån vad eleverna ska lära sig. Läraren 

lyfts som en betydelsefull roll hur effektivt det konkreta materialet blir för elevernas 

matematiska utveckling. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Konkret material beskrivs på varierande sätt av olika forskare men innefattar en gemensam 

utgångspunkt. Konkret material är fysiska föremål som på ett praktiskt sätt ska vara till hjälp 

för eleverna att utveckla förståelse för den abstrakta matematiken på en konkret nivå. 

 

Forskningen belyser skilda aspekter på användningen av konkret material men det är de 

positiva aspekterna som är dominerande. Resultatet beskriver att eleverna motiveras 

samtidigt som deras inställning till matematik blir mer positiv. I resultatet framgår det att 
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eleverna genom praktiska övningar i kontakt med konkret material får möjlighet att finna 

vägen till det abstrakta. Konkret material möjliggör för läraren att kunna förklara den 

abstrakta matematiken på ett sätt som är anpassad för elevens nivå och förståelse. Konkret 

material betonas av flera forskare som betydelsefullt vid introduktion av matematiska 

begrepp. Efterhand som eleven utvecklar förståelse kan de konkreta materialen successivt 

plockas bort. Forskningen tyder på att det är viktigt att läraren uppmärksammar när det 

konkreta materialet behöver plockas bort för varje enskild elev så att de inte fastnar med det 

konkreta materialet och alltid vill ha det till hands. 

 

 

Litteraturstudien visar även risker med användandet av konkret material och att det är viktigt 

att läraren tar sitt ansvar. Läraren måste se till att eleverna förstår vad det konkreta materialet 

konkretiserar. Om inte, finns risk att eleverna inte befäster några matematiska kunskaper. 

Andra risker som nämns är att materialet ses som lek istället för ett hjälpmedel och att eleverna 

fastnar i materialet. Eleverna behöver bli introducerade med det konkreta materialet som en 

inlärningsmetod för matematiken på samma sätt som läroböckerna blir. För att på så sätt 

tydliggöra att det konkreta materialet syftar till att lära matematik och inte en lek. 

 

Resultatet visar på att det inte finns någon metod som anses mest lämplig vid användning av 

konkret material. Det finns många forskare som tyckt till om frågan, men vilken metod som är 

bäst lämpad beror på vad som ska läras. Olika metoder är bra för olika matematiska områden. 

Användandet av konkret material är dominerande i de lägre åldrarna. Genomgången visar att 

det inte är tillräckligt att ha konkret material som en tillgång i klassrummet. Läraren måste 

vägleda eleverna till att på rätt sätt använda det. Elevernas kunskap och erfarenhet blir här 

avgörande. Om läraren inte har tillräckligt med kunskap om hur materialet ska användas är det 

högst troligt att de konkreta materialen inte används utan bara blir liggande. Det är en av många 

aspekter till att läraren framskrivs som väldigt betydelsefull för elevernas matematiska 

utveckling vid användandet av konkret material. 

 

Resultatet visar återupprepade gånger att forskarna har olika synpunkter angående om eleverna 

behöver vara medvetna om det specifika målet med användningen av konkret material. En del 

av forskningen beskriver att eleverna utvecklar egna tankemönster och får möjligheten att finna 

olika lösningar på ett problem när de inte är medvetna om det specifika målet. Samtidigt som 
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annan forskning beskriver att eleverna hämmas i den matematiska utvecklingen när dem inte 

vet vad syftet med användningen är. 

 

På vilket sätt eleverna är i behov av konkret material för att förstå matematiken kan kopplas 

till olika teoriperspektiv. Det sociokulturella perspektivet förespråkar att eleverna är i behov av 

språkliga och materiella redskap för att förstå omvärlden. Bruner och Heddens teori ligger till 

grund för forskning som beskriver hur eleverna ska arbeta med konkret material när de ska gå 

från konkret till abstrakt matematik. Det multimodala perspektivet såg vi speglas i tidigare 

forskning som beskriver att läranderesurser är av stor vikt, vilket innebär alla redskap som 

används i undervisningen.  

 

5.3 Metoddiskussion 
 

För att få ett brett forskningsunderlag och ett trovärdigt resultat har vi utfört ett flertal olika 

sökningar varav en sökning med stöd från bibliotekarie. Vid samtliga söktillfällen 

kombinerades sökord på olika sätt för att finna relevant forskning för att kunna få svar på 

studiens syfte och frågeställningar. Utifrån sökträffarna granskades titlarna och abstrakten för 

att besluta om de var relevanta för litteraturstudien. De källor som valdes ut som relevanta 

lästes med noggrannhet och utifrån deras referenser tillkom ytterligare relevant litteratur. Alla 

sökningar dokumenterades i ett sökschema (se bilaga 1), vilket är en rekommenderad 

sökstrategi (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013). Under litteratursökningarna 

blev studiens urval begränsat. En del intressanta publikationer fanns inte att tillgå i fulltext, 

utan var tvunget att begäras genom fjärrlån. Eftersom tidsutrymmet låg inom en begränsad 

period hann publikationerna inte att tillgå och studien gick miste om eventuellt relevant 

forskning. Det finns mycket forskning om det valda området, konkret material, men tiden för 

att gå igenom detta stora urval fanns inte vilket påverkar resultatet i denna studie.  

 

Under sökningarna i Eric och Swepub begränsades årtalen. Publikationerna som gav träff 

under sökningarna var publicerade från 2010 fram till idag. Syftet var att finna modern 

forskning vilket resulterade till sex stycken relevanta publikationer. När dessa sex utvalda 

publikationer granskades, upptäcktes det att de var skrivna utifrån betydligt äldre forskning. 

Den äldre forskningen granskades och blev en relevant del av litteraturstudien vilket innebar 

att den moderna forskningen behövde stöd från äldre forskning för att bidra till ett resultat 
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med hög validitet. 

 

5.4 Vidare forskning 

 

Den systematiska litteraturstudien har belyst vad tidigare forskning säger om konkret material. 

Utifrån resultatet har ny erfarenhet och nyfikenhet skapats och därför hade en empirisk studie 

varit relevant och intressant som vidare forskning. Resultatet har belyst läraren som en 

betydelsefull roll i vilket resultat arbetet med det konkreta materialet ger. Den empiriska 

studien kommer därför att ha läraren som utgångspunkt. Syftet blir att se hur, vad och varför 

lärare använder konkret material i förhållande till att utveckla elevernas matematiska 

kunskaper. Alla delar i den empiriska studien sker i syfte att undersöka om resultatet i 

litteraturstudien speglas i den dagliga verksamheten. 
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