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Abstrakt 
Syftet med den empiriska studien är att undersöka lärares användning av konkret material i 
matematikundervisningen. I studien undersöks vilket konkret material som läraren använder, 
hur det konkreta materialet används och i vilka undervisningssituationer som läraren hänvisar 
till konkret material. Genom observationer av fyra olika lärare, i fyra olika klassrum har vi 
fått svar på studiens frågeställningar. Med hjälp av rational number projekt och Heddens teori 
har resultatet analyserats. Resultatet visar att konkret material är framgångsrikt för elever när 
det ska gå från konkret till abstrakt förståelse inom matematik. Resultatet visar även att det är 
viktigt att variera mellan olika representationer i undervisningen. De olika representationerna 
som framgick i observationerna är bilder, verkliga situationer samt talade och skrivna 
symboler.  
 
Nyckelord 
Konkret material, matematikundervisning, manipulatives, Heddens teori, rational number 
projekt 
 
Tack 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Andreas Ebbelind som från start till mål har gett 
oss den feedback och stöttning som vi har varit i behov av. Vi vill också rikta ett stort tack till 
våra olika opponenter som vid opponeringstillfällerna har kommit med respons och idéer på 
vår studie.  
 

Svensk titel 
”Lärarens användning av konkret material” 
Är det konkreta materialet det rätta arbetssättet för att eleverna ska utveckla vägen mellan 
den konkreta och abstrakta förståelsen?  
 
Engelsk titel 
”The teachers´ use of manipulatives”   
Is the manipulatives the proper approach for students to evolve the path between concrete 
and abstract comprehension? 
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1 Inledning 

Konkret material diskuteras intensivt i förhållande till lärande av och undervisning om 
matematiska fenomen. Konkret material används på olika sätt beroende på skola och lärare. 
Enligt Hartshorn & Boren (1990) är konkret material fysiska objekt som engagerar elever i 
praktisk inlärning av matematik och används därför som undervisningsverktyg. Valet av 
studie grundas i att konkret material ofta har flera positiva effekter, dels uppskattas det av 
eleverna i undervisningen samtidigt som det kan underlätta för deras matematikinlärning. Det 
är bakgrunden till att konkret material och dess användning har fångat vårt intresse. 
Förhoppningen är att studiens resultat kan hjälpa oss i vår framtida roll som matematiklärare 
när matematiska situationer ska konkretiseras. 
 
Att matematiken är abstrakt, är något som kan göra det svårt för eleverna i lärprocessen. I 
relation till detta anses det vara av stor vikt att använda sig av en varierad undervisning. För 
att utveckla varje elevs intresse för lärande behövs olika slags undervisningsformer, där 
undervisning med konkret material är ett sätt. Konkret material underlättar eftersom de är 
utformade för att möjliggöra för eleverna att förstå den abstrakta matematiken. De kan 
behandlas både taktilt och visuellt (Moyer-Packenham, 2001). Konkreta material som är 
vanligt förekommande i undervisningen är exempelvis tiobasmaterial, färgstavar och 
kulramar. Dessa material underlättar för elevernas matematiska förståelse. Materialet har av 
sig själv ingen innebörd, det är först när läraren använder materialet och ger det en mening 
som det kan användas med framgång. 
 
Ett av kunskapskraven i matematik är att eleverna på ett huvudsak fungerande sätt använder 
sig av konkret material (Skolverket, 2018). Varje enskild lärare är ansvarig för att eleverna i 
slutet av årskurs 3 uppnår de kunskapskrav som finns i läroplanen. Det blir på så vis lärarens 
ansvar att inkludera konkret material i matematikundervisningen för att möjliggöra att 
eleverna uppnår detta kunskapskrav. Tidigare forskning visar att det inte finns någon given 
metod för hur man ska arbeta med materialet för att nå så bra resultat som möjligt. Däremot 
beskrivs läraren som en avgörande roll i relation till användningen av konkret material och 
dess kunskapsutveckling i matematik för eleverna.  
 
Konkret material är något som fångat vårt intresse och vi vill därför se hur det fungerar i 
matematikundervisningen. Av denna anledning vill vi inte rikta in oss på ett särskilt 
matematiskt område utan vill ha ett brett perspektiv som kan ge svar på studiens syfte och 
frågeställningar. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka lärares användning av konkret material i förhållande till 
att utveckla elevernas matematiska kunskaper i matematikundervisningen i årskurs 1–3. 
  
1. Vilket konkret material använder läraren? 
2. Hur använder läraren sig av konkret material? 
3. I vilka undervisningssituationer hänvisar läraren till konkret material? 
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras hur tidigare forskning beskriver vad konkret material är för något. 
Efter det presenteras lärarens betydelse i relation till de konkreta materialen och hur de 
möjliggör elevernas matematiska utveckling. 
  
3.1 Konkret material 

Rystedt & Trygg (2010) delar in de mönster av tankar som eleverna besitter i två kategorier, 
dessa benämns som konkreta och abstrakta. Det konkreta tankemönstret är sammanflätat med 
de övningar som genomförs i ett praktiskt arbetssätt, vilket innebär att arbeta fysiskt med 
olika material för att förstå matematiken. Elevernas konkreta uppfattningar i relation till 
matematik ligger nära det abstrakta tänkandet som enbart är kopplat till elevernas tankar. När 
eleverna får delta i praktiska övningar med konkret material bidrar det till att de får utveckla 
konkreta tankemönster vilket i nästa steg leder vägen mot de abstrakta begreppen. Med hjälp 
av konkret material kan eleverna utföra praktiska övningar, både visuellt och taktilt som 
möjliggör lärande där eleverna får se och känna sig fram (Moyer-Packenham, 2001). Det 
finns olika konkreta material, genom dessa ges eleverna möjlighet att förstå den abstrakta 
matematiken på en konkret nivå (Hartshorn & Boren, 1990). 
 
Eleverna behöver ges tid för att laborera med de olika konkreta materialen för att ha möjlighet 
att hitta sitt sätt till kunskapsutveckling i matematikämnet i relation till materialet. Det blir ett 
lärandesätt där eleverna deltar aktivt i sitt eget lärande vilket ses som motiverande. Under 
lärandesituationen med de konkreta materialen skapar eleverna visuella lösningar på 
matematiska problem. Därefter kan eleverna överföra de visuella lösningarna till den 
abstrakta matematiken (Uribe-Flórez & Wilkins, 2017). 
                                              
Konkret material är användbart i relation till alla matematiska områden och kan med positiv 
effekt användas för samtliga elever oavsett kunskapsnivå. Eleverna gynnas av att använda de 
olika konkreta materialen på olika sätt för att få möjlighet att hitta sitt optimala sätt till lärande 
inom de olika områdena (Yeatts, 1991). Hur eleverna ska arbeta med konkret material för att 
uppnå den mest lönsamma metoden finns inte. Det varierar mellan olika elever vilken metod 
som fungerar bäst. Läraren bär det största ansvaret för det konkreta materialets påverkan, 
därför behöver läraren skapa förståelse för vilken metod i relation till det konkreta materialet 
som fungerar bäst (Rystedt & Trygg 2010 & Yeatts 1989).       
 
3.2 Lärarens betydelse i relation till användning av konkret material  
Läraren framställs som en viktig avgörande roll i förhållande till det konkreta materialets 
påverkan på elevernas kunskapsutveckling. Först presenteras innebörden av att läraren 
ansvarar för att möjliggöra för alla elever att finna konkreta material i undervisningen som 
passar deras förståelse i relation till de olika matematiska uppgifterna. Avslutningsvis 
presenteras lärarens ansvar att tydliggöra för eleverna att det konkreta materialet är ett verktyg 
för att utveckla en väg mellan den konkreta och abstrakta förståelsen inom matematik. 
 
3.2.1 Lärare ansvarar för att involvera flera konkreta material i undervisningen 
 
Läraren framställs återupprepade gånger som den mest avgörande faktorn i relation till det 
konkreta materialets verkan för elevernas kunskapsutveckling. Det är viktigt att varje lärare i 
samverkan med den enskilde eleven skapar sig förståelse för vilken metod och vilket konkret 
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material som är mest lämpligt. Varje elev är unik som människa, likaså deras sätt att utveckla 
kunskap. Det innebär att läraren behöver skapa sig en uppfattning och individualisera 
undervisningen i relation till det konkreta materialet för att uppnå maximal effekt (Rystedt & 
Trygg 2010 & Yeatts 1989). 
                                              
Konkret material kan hjälpa lärare att genomföra en varierad undervisning. En varierad 
undervisning för eleverna leder till en positiv uppfattning om matematik. Eleverna blir 
generellt sätt mer engagerade och deras lärande kan bli mer lustfyllt när de inte enbart 
behöver sitta och räkna i läroböcker (Moyer-Packenham 2001 & Rystedt & Trygg 2010). Alla 
elever lär sig på olika sätt, det gäller även i relation till de konkreta materialen, vilket är 
viktigt för lärare att påminna sig själv om. Olika konkreta material kan vara extra 
betydelsefulla i relation till skilda matematiska områden. Det innefattar att lärare inte kan 
generalisera ett specifikt konkret material till eleverna i förhållande till ett matematiskt 
område. Eleverna behöver få möjlighet att laborera och finna sina individuella sätt till 
matematisk utveckling (Years, 1991). Eleverna behöver pröva de olika konkreta materialen 
för att i nästa steg utvärdera vilken matematik som de olika materialen öppnade upp för. När 
tiden används för att pröva och utvärdera får både läraren och eleverna upp ögonen för vilka 
matematiska förmågor som berörs och utvecklas (Moyer-Packenham, 2001). 
  
Det är betydelsefullt att lärare är medvetna om vilka mål som eleverna ska uppnå och på så 
sätt kunna förklara de konkreta materialens roll i vägen mot målen. Eleverna är i stor 
utsträckning i behov utav att veta varför de behöver göra olika uppgifter i skolan. I 
undervisningen kan eleverna tolka instruktioner på olika sätt och på egen hand finna andra 
strategier och vägar att gå för att nå slutmålet. När detta sker är det viktigt att läraren är lyhörd 
så att eleven i fråga inte hämmas i sin utveckling utan får utlopp för sin kunskapsutveckling. 
Parallellt är det viktigt att matematiken synliggörs i uppgifterna med det konkreta materialet, 
så att eleverna har förståelse för vilken matematik det är som behandlas (Rystedt & Trygg, 
2010).  
 
3.2.2  Lärare ansvarar för vägen från konkret till abstrakt förståelse  
 
Med hjälp av de olika konkreta materialen möjliggörs lärare att kunna nå ut till eleverna med 
den abstrakta matematiken på ett konkret sätt som associeras till elevernas nuvarande 
kunskapsnivå. De olika konkreta materialen är inte enskilt lösningen för eleverna när de ska 
förstå den abstrakta matematiken, materialen beskrivs som en del av helheten. Tillsammans 
med andra arbetssätt i matematikundervisningen utses de konkreta materialen som den 
avgörande faktorn för elevernas matematiska utveckling. Alla konkreta material har inte 
designats i syfte att lära ut olika matematiska ändamål. Lärare behöver ge materialen som 
används en mening för att väcka elevernas lust att lära och därigenom uppmuntra till en 
kreativ undervisning (Moyer-Packenham, 2001). I förhållande till vilket konkret material som 
ska användas i olika syften behöver läraren vara förberedd och medveten om vilket lärande 
som ska appliceras. Det viktigt att vara medveten om att en elev som kan lösa en specifik 
matematisk uppgift på konkret nivå inte behöver behärska samma matematiska uppgift på 
abstrakt nivå (Hartshorn & Boren, 1990). 
 
Lärares inställning till konkret material varierar, somliga anser att det är ett måste att använda 
konkret material för att eleverna ska kunna förstå den abstrakta matematiken. Å andra sidan 
finns det andra som inte ser någon matematisk utveckling för eleverna när de använder sig av 
konkret material utan anser att det enbart är en lek. Eleverna får bekanta sig med olika 
material i syfte att få en paus i den riktiga matematikundervisningen för att få motivation till 
att räkna vidare efter en stund (Moyer-Packenham, 2001). När de konkret materialen används 
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på detta sätt förmedlar läraren att materialen inte är av betydelse för elevernas matematiska 
utveckling. I dessa situationer hämmas eleverna från att själva upptäcka olika matematiska 
strategier i relation till materialen, vilket innebär att lärarens syn och inställning till materialen 
är a och o då eleverna påverkas av läraren (Rystedt & Trygg, 2010). 
 
Läraren har en avgörande roll kring hur länge det konkreta materialet ska vara en del av 
elevernas lärande. Hur länge eleverna ska ha det konkreta materialet vid sin sida är 
individuellt, det finns ingen angiven tidsram för hur länge det konkreta materialet ska finnas 
vid deras sida. När varje elev har utvecklat förståelse för de specifika tankeformer som det 
utvalda materialet vill utveckla, är det viktigt att eleven släpper materialet för att kunna 
utveckla sina nuvarande tankemönster ytterligare. Därav behöver läraren vara uppmärksam 
och hela tiden stämma av vart varje enskild elev befinner sig kunskapsmässigt för att kunna 
utmana kunskapsutvecklingen vidare. Om detta inte sker och de konkreta materialen används 
för länge finns det risk att eleverna hämmas mer än de utvecklas (Löwing & Kilborn, 
2002).           
 
Genom att ha tagit del av tidigare forskning om konkret material kan vi konstatera att det är 
läraren som är den avgörande faktorn för det konkreta materialets påverkan för elevernas 
matematiska utveckling. Först och främst i avseende om vilka konkreta material som 
involveras i undervisningen. Samtidigt som en lärare med en positiv syn till de olika konkreta 
materialen och som delger en tydlighet kring det matematiska syftet påverkar eleverna 
positivt och kan genom de konkreta materialen utveckla vägen mellan den konkreta och 
abstrakta matematiken. 
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4 Teori 

Detta avsnitt tar sin utgångspunkt i Heddens teori som fokuserar på individers lärande. 
Heddens teori är en utveckling av Bruners teori som också presenteras i detta avsnitt. 
Lärandet beskrivs som vägen från det konkreta till det abstrakta. Därefter presenteras Behr, 
Lesh, Post & Silver (1983) teori om de olika representationsformerna i relation till vägen 
mellan det konkreta och abstrakta. Under avsnittets gång kommer teorin att beskrivas 
djupgående och kopplas till matematikundervisningen. 
  
4.1 Bruners teori om de tre stadierna mellan den konkreta och abstrakta 
matematiken 
Bruner utvecklade en teori där han beskrev vägen från det konkreta till det abstrakta. Teorin 
innefattar tre olika stadier. The concrete stage: Konkret material som eleverna kan laborera 
med används i detta stadie, t.ex. klossar. I början av ett nytt inlärningsområde ska konkret 
material användas. The pictorial stage: En förflyttning från att använda konkret material till 
att istället använda sig av bilder eller tallinjen. The abstract stage: Symboler och ord används 
som representationer i detta stadie. Det är viktigt är att eleverna vid sidan av The abstract 
stage får arbeta med konkreta material och bilder, som är de materialen som används i de två 
tidigare stadierna (Bruner, 1966). 
  
4.2 Heddens teori utvecklad i fyra olika stadier 
Många elever har svårt att förstå matematik då de inte förstår sambandet mellan den fysiska 
och abstrakta världen. Det är när eleverna går från det konkreta till det abstrakta som de lär 
sig matematik. De olika stadierna bygger på varandra och därför måste konkret material 
efterhand tas bort, annars riskerar elever att inte utmanas. Eftersom de olika stadierna bygger 
på varandra måste de olika stadierna i tur och ordning arbetas igenom. När konkret material 
efterhand tas bort minskar konkretiseringen samtidigt som abstraktionen ökar. Eleverna 
förflyttar sig successivt mellan de olika stadierna (Heddens 1986).  
  
Heddens (1986) beskriver att det sker en progression av det matematiska innehållet mellan 
varje stadie. För att eleverna ska ledas från det konkreta, genom de olika stadierna och 
slutligen hamna i det abstrakta stadiet ska materialet successivt plockas bort, då kommer 
eleverna och deras lärande att utmanas. Det är viktigt att eleverna får arbeta med de olika 
stadierna parallellt, samtidigt som det inte ska gå för snabbt fram för då riskerar kunskapen att 
inte befästas ordentligt. Om inte kunskapen befästs ordentligt riskerar eleverna att hamna i en 
fallgrop som benämns som, the gap.  
 
Heddens teori tar avstamp i samma stadier som Bruners (1966), dock har han delat upp 
Bruners pictorial stage i ytterligare två stadier, semiconrete level och semiabstractlevel. I 
denna studie har vi valt att utgå ifrån Heddens teori. Concrete level: För att eleverna ska 
kunna skapa sig förståelse används konkret material. Förståelsen skapas genom att eleverna 
får se, ta och laborera med materialet. Semiconcrete level: Eleverna går från att arbeta med 
konkret material till att arbeta med bilder på det fysiska materialet. Detta stadie underlättar för 
eleverna när de ska ta sig till det abstrakta stadiet. Semiabstractlevel: I detta stadie är det 
symboliska representationer av det konkreta. Om eleverna tidigare arbetat med äpplen ersätts 
nu bilden av antalet äpple till att istället symbolisera en siffra, äpplena kan inte längre räknas. 
Abstract level: Är det sista stadiet i Heddens modell. Här arbetar eleverna med abstrakta 
representationsformer. Siffror och symboler är det som används när det matematiska 



 
	

	 10	

innehållet kommuniceras. När eleverna utan hjälp av de övriga stadierna ser de matematiska 
symbolerna och förstår betydelsen av dem har stadiet uppnåtts. Det är väldigt viktigt att ge 
eleverna tid, steget från det konkreta till det abstrakta får inte gå för snabbt (Heddens, 1986)
          

  
            
Figur 1: Heddens (1986) En modell över de fyra stegen från konkret till abstrakt. 
     
4.3 The rational number projekt- an interactive representational systems model 
Konkret material framställs som det material som ska underlätta matematikens komplexa 
struktur. Alla elever ska ges möjlighet att arbeta i konkreta situationer för att kunna utveckla 
förståelse och sedan ha möjligheten att förflytta sig till den abstrakta förståelsen. För att 
eleverna ska gå från den konkreta förståelsen till den abstrakta är konkret material en 
framgångsrik representationsform. The rational number projekt lade stort fokus på att finna 
vilken roll de konkreta materialen har i matematikundervisningen i förhållande till att 
underlätta för elevernas utveckling och vägen från det konkreta till det abstrakta. The rational 
number projekt bygger på att det konkreta materialet är en av ett flertal olika representationer 
som utvecklar förståelse för eleverna. Eleverna behöver använda flera olika representationer 
för att på bästa sätt få en meningsfull undervisning som leder till nya kunskaper inom 
matematiken. Elever gynnas av en varierad undervisning där ämnet behandlar 
representationsformerna bilder, skrivna symboler, ett verbalt språk och verkliga situationer. 
Teorins fokus är att alla dessa representationer är av stor vikt för att eleverna ska skapa 
förståelse för vägen mellan det konkreta till det abstrakta (Behr, Lesh, Post & Silver 1983).  
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Figur 2: En modell på de olika representationsformerna (Behr, Lesh, Post & Silver 1983).  
 
Behr, Lesh, Post & Silver (1983) poängterar att matematik innefattar en bred komplexitet för 
yngre barn. Eleverna behöver undervisas utifrån varierande perspektiv, där ett praktiskt 
arbetssätt med konkret material är ett effektivt sätt för att utveckla elevernas förmåga att 
förstå den abstrakta matematiken. Det finns inget konkret material eller någon specifik 
representationsform som är bäst för samtliga elever eller för samtliga matematiska 
talsituationer. Ett konkret material kan vara utmärkt för en specifik elev i relation till ett 
specifikt matematisk område samtidigt som det inte är framgångsrikt för en annan elev i 
relation till samma matematiska område. På samma sätt fungerar de olika 
representationsformerna, eleverna arbetar inte enbart med en representationsform i samband 
med ett matematiskt innehåll. Eleverna kan använda sig av olika representationsformer för att 
de på olika sätt kan främja kunskapsutvecklingen i förhållande till det specifika matematiska 
innehållet. Där av är det viktigt att låta eleverna förflytta sig mellan de olika 
representationsformerna som ses i figur 1 i relation till de olika matematiska områdena. På så 
sätt möjliggörs varje enskild elev att finna sitt sätt till lärande och kunna utvecklas för 
att förflytta sig från det konkreta till det abstrakta (Behr, Lesh, Post & Silver 1983).  
 
Heddens teori och The rational number projekt (RNP) bildar den teoretiska inramningen för 
denna studie. Heddens teori ger oss ett verktyg för att förklara och diskutera hur eleverna 
successivt förflyttar sig mellan fyra olika stadier i syfte att tillslut nå den abstrakta 
matematiken. RNP hjälper oss i detta arbete att fokusera på att konkret material är en av flera 
representationsformer som eleverna behöver behärska i sin matematiska utveckling. Samtliga 
teorier är valda i syfte att på bästa sätt kunna granska studiens resultat. 
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5 Metod 

Metodavsnittet tar avstamp med att klargöra vad en kvalitativ studie innefattar. Därefter 
beskrivs observation då det är tillvägagångssättet som studiens data bygger på. Studiens urval, 
etiska övervägande, genomförande och databearbetning kommer också beskrivas i detta 
avsnitt. Kapitlet avslutas med att studiens trovärdighet beskrivs.  
  
5.1 Kvalitativ studie 
Detta är en kvalitativ studie gällande lärarens användning av konkret material i 
matematikundervisningen. Studiens data har samlats in i form av observationer som har 
använts då det öppnar upp för en ingående förklaring av fenomenet som är i fokus, lärarens 
användning av konkret material. Det är positivt på grund av att vi får tillfälle att skapa oss en 
bredare förståelse av fenomenet. Andra möjliga kvalitativa metoder skulle kunna vara 
intervjuer som är en annan forskningsstrategi som är starkt förknippad med kvalitativ studie 
men på grund av tidsbrist har denna metod inte använts.  Syftet med att använda en kvalitativ 
studie är att den öppnar upp möjligheten för att få en inblick i den vardagliga 
matematikundervisningen. I denna studie avser det fyra olika observationer i fyra olika 
klassrum. I denna process granskas och tolkas insamlad data som sedan redovisas 
(Denscombe, 2009). 
  
5.2 Observation 
Observation är ett begrepp som förknippas med iakttagelser, vilket innebär i en studie att titta 
och uppmärksamma vad som händer i olika situationer. I vår studie är observation kopplat till 
all data som samlats in när vi var i olika klassrum och uppmärksammade hur lärare använde 
konkret material i matematikundervisningen. Det grundar sig på vad som exakt hände i det 
observerande ögonblicket. Denna studie bygger på passiva observationer som innefattar att 
observationerna sker på plats och iakttar händelsen när den inträffar. Eftersom vi observerade 
läraren ansåg vi det lämpligt att inte hjälpa eleverna med uppgifter under undervisningen. Det 
kunde ha inneburit att vi missat intressanta tillfällen under lektionen då vi varit upptagna med 
att hjälpa eleverna (Denscombe, 2009).  
 
För att vara så effektiva som möjligt och för att inte riskera att missa någonting viktigt under 
observationstillfällena utgick vi från ett observationsschema (bilaga a) som vi förberett sedan 
tidigare. Observationsschemat underlättade för oss att inte missa något samtidigt som det 
hjälpte oss att fokuserar på det som var viktigt i förhållande till studiens frågeställningar. Vid 
fyra olika tillfällen observerade vi lärare under en matematiklektion. Lärarna var medvetna 
om att vi skulle observera hur de arbetade med konkret material. Under observationerna 
befann vi oss i elevernas ordinarie klassrum. För att eleverna skulle vara medvetna om vilka 
vi var och vad vi skulle göra så presenterade vi oss kort inför klassen innan vi började 
observera.  
 
Placering och social interaktion är viktiga begrepp vid observation. Som forskare bör du vara 
uppmärksam på placeringen i klassrummet just för att minimera risken att störa miljön 
(Denscombe, 2009). När vi genomförde observationen tänkte vi på att det är viktigt att ha en 
diskret plats, samtidigt som vi behövde ha överblick över hela situationen. Det är också 
viktigt att undvika interaktion vilket innebär att forskaren ska vara socialt osynlig. Vid 
observationerna i denna studie förhöll vi oss till dessa uppmaningar genom att placera oss 
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längst bak i klassrummet så eleverna inte skulle fokusera på vad vi gjorde där. Vår placering 
gav oss en bra överblick av den observerande situationen. 
 
5.3 Urval och etiska övervägande 
Vi kontaktade olika skolor i förhoppning om att observera lärare som medvetet använder 
konkret material i matematikundervisningen. Vi upptäckte att det var svårt att få tag i lärare 
som kunde ställa upp. Flera skolor svarade att ingen på lågstadiet för tillfället arbetade med 
något område med konkret material just nu och samtliga lärare för årskurs tre var mitt uppe i 
de nationella proven. Eftersom denna studie har en begränsad tidsram beslutade vi att välja 
lärare som vi av erfarenhet visste på ett systematiskt och regelbundet sätt arbetade med 
konkret material i matematikundervisningen. Lärarna som har deltagit i studien var 
införstådda i att studiens syfte var att observera användandet av konkret material, ett medvetet 
val för att få ett resultat som syftar till att svara på studiens syfte och frågeställningar. Under 
vår undersökning användes enligt Denscombe (2009) subjektivt urval. Som innebär att urvalet 
har handplockats vilket ger mest värdefull data. När vi valde ut vilka personer som skulle 
medverka i studien valde vi lärare som vi visste skulle bidra med lämplig information för att 
föra studien framåt.  
 
När det utförs en kvalitativ studie är det viktigt att ta hänsyn till etiska överväganden. En 
viktig aspekt är att samtliga deltagare som är berörda i studien har informerats om att det är 
frivilligt att delta. De som deltar är helt anonyma, ingen utomstående kommer kunna 
identifiera dem och heller inte vilken skola de arbetar på kommer att framgå. När som helst 
kan de medverkande välja att avbryta sin medverkan. De lärare som deltar har genom ett 
missivbrev godkänt sin medverkan. Missivbrevet ger lärarna en bredare information angående 
vår observation och studie. Det framgick att skolans namn inte kommer att nämnas, lärarna 
kommer vara anonyma, deltagandet är valfritt och att de när som helst kan avbryta 
medverkan. Elevernas vårdnadshavare har inte blivit tilldelade något missivbrev eftersom de 
är läraren som observerats och inte eleverna. Informationen som samlats in kommer inte att 
användas till något annat än studien vilket de medverkade blivit informerade om 
(Vetenskapsrådet 2002). 
 
5.6 Databearbetning & Trovärdighet 
I en kvalitativ forskning är det väldigt viktigt att forskarna kan verifiera sin forskning. De 
måste kunna visa att deras resultat är riktiga, om inte, finns det ingen anledning att tilltro 
resultatet. Trovärdighet är avgörande för all forskning och utan verifiering saknar forskningen 
trovärdighet (Denscombe, 2009). För att inte missa något viktigt under observationerna 
användes ett observationsschema, se bilaga A. Observationsschemat var också till hjälp för 
bearbetningen av datan då varje schema som samlades in jämfördes sinsemellan för att 
eventuellt upptäcka likheter och skillnader. Det innefattade att materialet som samlades in 
sedan sammanfattades i nya dokument. Med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter kommer 
resultatet av den insamlade datan att analyseras. Observationsschemat bestod av åtta frågor 
som vi önskvärt ville få svar på. Frågorna behandlade både våra frågeställningar och teorier. 
Det var till stöd för att hålla oss inom samma ramar under samtliga observationer och det 
hjälpte oss att fokusera på att få svar på våra frågeställningar. Utan schemat hade vi riskerat 
att uppmärksammat skilda aspekter vilket hade gett oss ett mindre trovärdigt resultat. 
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6 Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer studiens resultat att presenteras utifrån vad de olika observationerna 
resulterade i. Resultatet analyseras därefter i relation till de valda teorier som studien har som 
utgångspunkt. Avslutningsvis kommer en resultatsammanfattning som tar upp viktiga 
aspekter från resultatet. 
 
6.1 Vilket konkret material använder sig läraren av, hur används det och i vilka 
undervisningssituationer? 
Vilket konkret material läraren använder sig av och hur det används varierar beroende på 
elevgrupp men också vilket matematiskt område som är i fokus. Under genomgångar kunde vi 
se att läraren ofta använder sig utav konkret material. När en elev inte förstår hänvisar läraren 
ofta till det konkreta materialet för att försöka förklara på en mer konkret nivå. Under flera av 
observationerna användes olika typer av konkret material, så som multibas, tallinjen och 
multilinks-kuber. Detta material använde läraren på olika vis i sin undervisning.  
 
6.1.1 Multibas 
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Figur 1. Multibas och ett schema på positionssystemet.  
 
Under en observation använde sig läraren av multibasmaterial i syfte att eleverna skulle träna 
positionssystemet. Under genomgången som inleder lektionen introducerade läraren det 
konkreta materialet. Läraren ritade upp ett positionsschema på whiteboardtavlan som 
representerade hundratal, tiotal och ental. I samband med att eleverna svarade muntligt på 
olika frågor om talets värde fanns multibasmaterialet till hands. Läraren visade upp rätt antal 
multibas i förhållande till talets värde både i hundratal, tiotal och ental. När eleverna enskilt 
började arbeta i läroböckerna med sidor som handlade om positionssystemet fanns 
multibasmaterialet placerat längst fram i klassrummet, eleverna kunde gå fram och hämta om 
de behövde. Det var många elever som inte hämtade det konkreta materialet under tiden som 
läroböckerna bestod av uppgifter med ental och tiotal, däremot när det var uppgifter som 
inkluderade hundratal tog många elever stöd i det konkreta. Under observationen framgick det 
att när eleverna bad om hjälp försökte läraren först förklara verbalt men om eleverna 
fortfarande uttryckte att de inte förstod förklarade läraren med hjälp av det konkreta 
materialet, multibas, då hade eleverna enklare att förstå. 
 
I ovanstående observation är transformationer mellan olika representationer synliga. Under 
genomgången på tavlan växlar läraren mellan skrivna och talade symboler. Det konkreta 
materialet delges under genomgången. Växelvis behandlades konkret material, talade och 
skrivna symboler och använder de i skilda utsträckningar till eleverna. Det tyder på att 
eleverna utvecklar olika kunskaper i relation till olika representationsformer. Analysen i 
förhållande till ovanstående lektionsupplägg skapar inblick i teorin om att variera 
representationsformen är framgångsrikt. Läraren behöver växla mellan olika 
representationsformer för att nå ut till samtliga elever, vilket blir extra tydligt när läraren 
växlar mellan dem i det individuella mötet med eleverna under lektionens gång (Behr, Lesh, 
Post & Silver 1983).  
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Efter genomförd genomgång arbetar elever vidare i sina matematikböcker, läraren ser till att 
multibasmaterialet finns tillgängligt längst fram i klassrummet. Eleverna uppmanas att gå 
fram och hämta material i den mån de behöver. Det kan kopplas samman med flera aspekter 
från Heddens teori om de fyra olika stadierna som eleverna ska vandra genom från konkret till 
abstrakt förståelse. När läraren delger det konkreta materialet på avstånd undviker läraren att 
tvinga på en elev konkret material. Det är en positiv aspekt då Heddens (1986) menar att 
eleverna inte ska fastna i det konkreta utan att stadierna bygger på varandra och därför 
behöver det konkreta materialet successivt tas bort för att öka abstraktionen. Tack vare att 
läraren gör det konkreta materialet tillgängligt för eleverna utmanas eleverna när de inte direkt 
får det konkreta materialet till hands. Samtidigt har eleverna möjligheten att bekanta sig med 
materialet om det förekommer skilda uppgifter i matematikboken, vilket det under 
observationen gjorde i relation till att hundratal blev involverade senare i matematikboken. 
Genom lärarens uppmaning att använda det konkreta materialet multibas efter eget behov som 
ett semikonkret material, kan det vara ett sätt att fylla mellanrummet mellan den konkreta 
genomgången och arbetet med bokens abstrakta uppgifter. En observation som 
uppmärksammats i relation till Heddens (1986) the gap. The gap riskerar eleverna att hamna i 
om de går för snabbt fram mellan stadierna då kunskapen riskeras att inte befästas ordentligt. 
Eleverna får tillgång att luta sig tillbaka på det konkreta materialet när de anser att uppgifterna 
i läroboken blir för abstrakta, i ovanstående observation i relation till hundratal, undviker 
läraren att eleverna ska hamna i the gap. 
  
6.1.2 Multibas 2D Magnetisk 

 
Figur 2. Multibas 2D Magnetisk och ritad tallinje. 
 
Under ett observationstillfälle använde sig läraren av en annans sorts multibasmaterial. Det 
var tiotalsstavar och entalskvadrater i magnetiskt 2D material. Det användes under 
genomgången av stora plus. Under samma genomgång hade läraren ritat upp tallinjen 0-20 på 
tavlan vilket innebar att eleverna hade både tallinjen och multibas som konkret material under 
genomgången. Läraren ritade även till “prickar” under siffrorna på whiteboardtavlan. Vid talet 
6+9= fanns sex prickar under sexan och nio prickar under nian, de gav eleverna ytterligare 
stöd i förhållande till att förstå talets värde och kunna räkna ut summan. 
 
I den analyserade situationen ovan använder läraren sig av konkret material tillsammans med 
skrivna symboler i form av siffror. Läraren använder “prickar” som representerar antalet, 
samma antal som siffran är. Under denna genomgång observerades det att läraren arbetade i 
tre av Heddens (1986) olika stadier samtidigt. Concrete level när konkret material användes i 
form av multibas. Semiabstractlevel då prickarna är symboliska representationer av det 
konkreta. När siffror användes innebär det arbete i abstract level. Det är framgångsrikt att 
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varierar mellan de olika stadierna då eleverna befinner sig på olika matematiska nivåer. I det 
analyserade momentet är även tre olika representationer synliga, konkret material, skrivna 
symboler och bilder. För att läraren på ett framgångsrikt sätt ska nå ut till alla elever och på 
ett maximalt sätt möjliggöra för kunskapsutveckling är det av stor vikt att eleverna får variera 
mellan olika representationer och olika stadier.   
 
6.1.3 Multibas 2D magnetisk och mindre whiteboardtavla 

 
Figur 3. Multibas 2D Magnetisk och mindre whiteboardtavla.  
 
Avsnittet bygger vidare på det som togs upp i ovanstående avsnitt där figur två diskuterades 
och problematiserades. Under lektionen blev eleverna indelade i par med varsin mindre 
whiteboardtavla där de skrev upp olika additionstal för att sedan lösa talen med hjälp av 
magnetiskt multibas material. Det konkreta materialet delades ut till samtliga elever vilket 
erbjöd en situation där eleverna fick jobba i concrete level. Däremot observerades det att 
eleverna tog olika mycket stöd av materialet, de elever som valde att inte använda det 
konkreta materialet arbetade istället i ett annat stadie. De eleverna är längre i sin matematiska 
utveckling mot den abstrakta förståelsen. Det fanns elever som hade det konkreta materialet 
till hands under samtliga moment, samtidigt som en del elever använde det vid ett fåtal 
uppgifter. När eleverna i nästa moment arbetade i läroböckerna kunde observationen ge 
information om att det spridda användandet av materialet fortsatte.  
 
I den analyserade situationen ovan använder läraren sig av konkret material tillsammans med 
symbolspråk. När eleverna sedan arbetade vidare fanns multibasmaterialet tillgängligt hos alla 
elever. Eleverna uppmanades inte att använda materialet utan de får själva avgöra om de är i 
behov av att använda det eller inte. Under observationen växlade läraren mellan olika 
representationer, konkret material och symbolspråk. I situationen ovan finns två olika stadier i 
relation till Heddens teori observerade. Concrete level, när magnetisk multibas används samt 
abstract level då siffror och symboler används när matematiska innehållet kommuniceras. 
Eleverna fick parallellt arbeta med de olika stadierna vilket enligt Heddens (1986) är 
framgångsrikt. Risken att hamna i the gap minskar eftersom de ges tid i varje stadie och inte 
går för snabbt fram. The gap är den fallgrop som eleverna riskerar att hamna i om kunskapen 
inte fästs ordentligt.  
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6.1.4 Multilink-kuber 

  
Figur 4. Multilink-kuber.  
 
Under två av fyra observationstillfällen använde läraren sig av konkret material i form av 
multilink-kuber, vilket visas på bilden ovan. Under en observationen användes det väldigt lite, 
medan under en annan var multilink-kuber i fokus. Lektionen innebar ett moment där 
eleverna skulle rita tredimensionella figurer. Först skulle de slå en tärning, den siffran 
tärningen visade skulle motsvara antal kuber i figuren. Under observationen framgick det att 
vissa elever var tvungna att använda det konkreta materialet för att först bygga ihop figuren, 
sedan kunna rita den. Andra elever behövde inte använda kuberna utan klarade av att rita en 
figur av kuberna ändå. Eleverna fick en bild på en figur där de skulle avgöra hur många kuber 
den var byggd av. Under detta moment såg vi att vissa elever var i behov av att först bygga 
figuren för att sedan kunna avgöra hur många kuber den av byggd av, andra såg det direkt. 
Alla elever blev tilldelade materialet men som tidigare nämnt var det inte alla som använde 
det.  
 
I situationen ovan användes konkret material tillsammans med matematikböckerna. När 
eleverna arbetade individuellt såg läraren till att det beskrivna materialet fanns tillgängligt. 
Läraren var noga med att uppmana eleverna att de skulle arbeta med materialet, då läraren 
betonade att eleverna först skulle bygga figuren och sedan rita den. Lärarens syfte var att 
eleverna skulle arbeta i det första stadiet som Heddens (1986) kallar concrete level. I detta 
stadie menar Heddens att eleverna skapar sig förståelse genom att arbeta med konkret 
material, eleverna får se, känna och laborera med materialet och på så sätt skapa förståelse. 
Under observationen syntes tydligt att eleverna befann sig på olika nivåer. Det fanns elever 
som inte hade klarat av uppgifterna om de inte hade haft tillgång till multilink-kuberna 
samtidigt som andra inte alls var i behov av det konkreta materialet. Det fanns elever som 
valde bort materialet vilket Heddens (1986) menar är bra. När konkret material efterhand tas 
bort minskar konkretiseringen och abstraktionen ökar, eleverna förflyttar sig då successivt 
mellan de olika stadierna.  
 
För att utveckla elevernas förmåga att förstå den abstrakta matematiken är en varierad 
undervisning av hög prioritet. Behr, Lesh, Post & Silver (1983) rekommenderar ett praktiskt 
arbetssätt med konkret material, vilket var något som tydligt framgick under denna 
observation. Det märktes tydligt att eleverna tyckte att lektionen var rolig och givande då 
flertalet var väldigt engagerade. Enligt teorin är det viktigt att eleverna får förflytta sig mellan 
olika representationer vilket de fick möjlighet till under lektionen. I det analyserade materialet 
är transformationer mellan olika representationer synliga, konkret material och symbolspråk. 
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6.1.5 Tallinjen 

  
Figur 5. Tallinjen.  
 
Under våra observationer såg vi att samtliga fyra lärare använde sig mycket utav tallinjen. 
Under lektionstillfället behandlades tallinjen i såväl fysisk form som ritad. Under den ena 
observationen hängde läraren upp ett rep som gick från vägg till vägg framför tavlan i 
klassrummet. Eleverna var välbekanta med repet och visste direkt att den symboliserade 
tallinjen. Ett moment som eleverna fick ägna sig åt var att placera ut rätt siffra på rätt plats på 
tallinjen. Övningen baserades på att läraren delade ut en lapp som innehöll en siffra mellan 1 
och 9. Den fysiska tallinjen motiverade eleverna, de blev engagerade i uppgiften och alla 
elever deltog. Senare samma observation, under ett annat moment, används återigen tallinjen 
men denna gång ritade läraren upp tallinjen på whiteboardtavlan. Eleverna blev inte 
involverade i arbetet med tallinjen utan den fanns enbart där som ett stöd. 
 
I situationen ovan används konkret material tillsammans med en bild på det konkreta 
materialet, i detta fall, tallinjen som läraren har ritat upp på tavlan. Genom observationen 
kunde vi se att läraren arbetade i två stadier samtidigt. Concrete level, som eleverna befinner 
sig i när de arbetar med den konkreta tallinjen, eleverna får vara delaktiga, se och laborera 
med det konkreta materialet. När eleverna parallellt arbetar med tallinjen som läraren har ritat 
på whiteboardtavlan arbetar eleverna i semiconcrete level.  Heddens (1986) beskriver 
semiconcrete level som det stadiet där eleverna går från att arbeta med konkret material till att 
arbeta med bilder på det fysiska materialet.  
 
I den analyserade situationen används ett praktiskt och varierat arbetssätt vilket eleverna 
verkade uppskatta. Läraren växlade mellan olika representationer, konkret material, bilder och 
skriva symboler. Läraren arbetade inte endast i ett stadie eller med en representation, något 
som både Heddens (1986) och RNP, The rational number (1983) uppskattar.  
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6.1.7 Plockmaterial 

 
Figur 6. Plockmaterial.  
 
Under en av observationerna kunde vi se att läraren delade ut tio små kuber till varje enskild 
elev. Dessa skulle användas när de arbetade i par med syfte att lära sig tiokompisarna. Den 
ena i paret skulle gömma valfritt antal kuber, den andra i paret som inte hade gömt kuberna 
skulle berätta hur många kuber som hade tagits bort. Under momentet övade eleverna på 
tiokompisarna med hjälp av konkret material. Samtliga elever var engagerade och diskuterade 
med klasskamraterna.  
 
I situationen ovan använder läraren sig av konkret material i syfte av att eleverna ska lära sig 
tiokompisarna. Eleverna hade inget mer material förutom de 10 små kuberna. Läraren 
uppmanar eleverna till att inte räkna kuberna utan uppmanade att direkt försöka se hur många 
kuber som kompisen hade gömt undan. I detta moment arbetade eleverna endast med konkret 
material som representation, vilken innebar att inga transformationer mellan olika 
representationer var synliga i det analyserade materialet. Samtliga elever arbetade i concrete 
level, vilket speglas tydligt när eleverna ser och laborerar med konkret material. 
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6.1.8 Spel med konkret material 

  
Figur 7. Spel med konkret material.  
 
Under en observation skulle eleverna öva på tiokompisarna genom ett spel med tillhörande 
konkret material. Varje par använde allt det material som visas i figur 7. Eleverna skulle slå 
tärningen och flytta samma antal steg som tärningen visade. Om eleven exempelvis kom på 
siffran 3 skulle eleven säga 3:ans tiokompis. För att få poäng behövde eleven dra “rätt” lapp 
ur högen som syns längst upp i högra hörnet i figur 7. Den eleven som samlat flest poäng när 
tiden var slut vinner spelet.  
 
I situationen ovan använder läraren sig av olika former av konkret material som eleverna 
behövde för att kunna genomföra spelet. När eleverna spelade tillsammans två och två såg 
läraren till att följande material fanns tillgängligt för samtliga elever. Syftet med spelet var att 
lära sig tiokompisarna, inte att vinna spelet, därför var läraren noga med att uppmana eleverna 
att fokusera på tiokompisarna. Vi kunde se att en del transformationer mellan olika 
representationer var synliga i det analyserade materialet. Eleverna växlade mellan konkret 
material, symboler och bilder. I situationen ovan fanns först och främst konkret material när 
eleverna med hjälp av tio kuber får arbeta med tiokompisarna, då arbetar eleverna i concrete 
level. Eleverna arbetar i semiabstract level när de får slå tärningen och läsa vilken siffra 
tärningen visar, siffran motsvarar antal prickar på tärningen. Det fanns elever som direkt 
kunde läsa av vilken siffra tärningen hade stannat på samtidigt som andra elever var tvungna 
att räkna antalet prickar på tärningen för att veta antalet.  
 
6.2 Sammanfattning av observationer 
Under observationerna kunde vi se att samtliga lärare använde sig av konkret material under 
instruktionerna. Det skiljde sig däremot åt huruvida de delade ut materialet eller ställde fram 
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det i klassrummet, och på så sätt fick eleverna hämta materialet efter eget behov. Eleverna 
kändes bekanta med materialen och visste hur de skulle användas. I det flesta klassrum var de 
konkreta materialen placerade på en hylla. Det konkreta materialet användes ofta som stöd till 
enskilda elever när de inte förstod uppgifterna och förhoppningsvis utvecklades då elevernas 
förståelse. Under observationerna kunde vi tydligt se att det konkreta materialet inte används 
av alla elever, även om läraren introducerar momentet med materialet var det inte alla som 
använde det. Om eleverna använde det eller inte berodde på hur långt de har kommit i sin 
matematiska utveckling. Under lektionstillfällena kunde ett mönster uppmärksammas då det 
fanns flera elever som började arbeta utan det konkreta materialet, för att efter hand gå och 
hämta. Under en av observationerna kunde vi se att läraren medvetet inte delade ut materialet 
på bänkarna och på så sätt inte hade förutbestämt vilka elever som var i behov av materialet. 
Eleverna hämtade konkret material efterhand, det var inte någon elev som blev borttagen sitt 
material.  
 
Vi kan konstatera att samtliga observationer gav oss inblick till de valda teorierna. Lärarna 
växlar mellan olika representationsformer i undervisningen. Lärarna växlar också mellan 
Heddens olika stadier. Utifrån observationerna kan vi konstatera att vi har sett flera olika 
konkreta material i undervisningen. Vi har tagit del av hur och i vilka 
undervisningssituationer lärarna på olika sätt arbetar med konkret material.  
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7. Diskussion 

I följande avsnitt kommer studiens metodavsnitt att diskuteras. Därefter diskuteras studiens 
resultat i relation till studiens valda teorier. Avsnittet avslutas sedan med tankar kring vidare 
forskning. 
 
7.1 Metoddiskussion 
Denna empiriska studie har som fokus att undersöka vilket konkret material läraren använder 
sig av och hur det konkreta materialet används i matematikundervisningen. Studien bygger på 
en kvalitativ studie som innehåller deltagande observationer i syfte att få syn på när olika 
händelser sker (Denscombe, 2009). Observationerna utgick från ett observationsschema som 
var framtaget utifrån studiens valda teorier och syftade till att ge svar på de frågeställningar 
som finns. Vi valde kvalitativ studie då vi ansåg att det var mest lämpligt för att få svar på 
våra frågeställningar. När vi skickade ut vårt missivbrev och information om att vi ville 
besöka skolor för att observera lärare i relation till arbetet med konkret material i 
undervisningen var det svårare än vi hade förväntat oss att boka tid. Många lärare i årskurs tre 
fokuserade på de nationella proven och hade därför ingen tid att släppa in oss på observation. 
Ett flertal lärare betonade också att de inte arbetade med konkret material i relation till temat 
de berörde och att de inte hade någon möjlighet att ändra sina planeringar.  
 
Vårt urval har påverkat vårt resultat och dess trovärdighet i den bemärkelsen att de lärarna vi 
har observerat var väl medvetna om att vi ville observera användningen av konkret material. 
Det innebär att lärarna som vi observerade planerade en matematiklektion med konkret 
material vilket vi inte vet om de hade gjort om vi inte varit där. Vi resonerade länge innan vi 
bestämde oss för att göra lärarna medvetna om observationens syfte. Vi motiverade vårt val 
eftersom vi inte ville riskera att observera ett flertal lärare under matematiklektioner och inte 
se något användande av konkret material. Å andra sidan, om lärarna inte hade varit medvetna 
om att vi skulle observera användandet av konkret material hade det kunnat bidra till att 
studien hade fått ett annat resultat, det vill säga den verkliga användningen av konkret 
material. Slutligen kan vi konstatera att utifrån vårt urval hade resultatet varit liknande oavsett 
om lärarna hade varit medvetna om vår infallsvinkel i studien eller inte pga. vi är medvetna 
om att dem utvalda lärarna arbetar systematiskt med konkret material. När vi hade observerat 
och samlat in data fungerade databearbetningen bra.  
 
Under studien har vi följt etiska övervägande. Innan observationerna skickades missivbrev ut 
till de lärarna som vi skulle observera. Eftersom vi inte observerade eleverna utan endast 
läraren behövdes inga underskrifter från vårdnadshavare vilket var positivt för oss i 
förhållande till tidsaspekten.  
 
Trovärdigheten i vår studie är relativ hög då vi har observerat olika lärare, ett resultat kan inte 
baseras på endast en observation. För att öka trovärdigheten och för att få ett mer omfattande 
resultat i vår studie hade observationerna kunnat kompletteras med en intervju. En intervju 
hade eventuellt kunnat ge oss information om det var en tillfällighet att läraren använde sig av 
konkret material i matematikundervisning på grund av att de var medvetna om att det var 
användandet av konkret material som vi skulle observera. Innan observationen gjorde vi 
lärarna medvetna om observationens syfte, det innebar att vi fick se det vi ville se. Under 
observationer utgick vi från en positiv syn till användandet av konkret material i 
matematikundervisningen. För att få ett mer omfattande resultat hade vi behövt observera 
eventuella nackdelar med att läraren undervisar med konkret material.  
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7.2 Resultatdiskussion 
Först presenteras en diskussion angående resultatet utifrån Heddens teori. Därefter diskuteras 
resultatet i relation till rational number project innan avsnittet avslutas med en kort 
sammanfattning. 
 
7.2.1 Heddens teori - vägen från det konkreta till det abstrakta 
 
När vi observerat hur lärare använder sig av konkret material har vi kopplat samman resultatet 
till Heddens teori (1986) om vägen mellan konkret och abstrakt. Lärarna växlar mellan de 
olika stadierna genom att ha genomgångar med både konkret material, bilder och symboler. 
När lärarna varierar arbetet i de olika stadierna ser vi hur eleverna går från att arbeta med 
konkret material till att arbeta mer med symboler. Heddens (1986) beskriver att förståelse 
skapas när eleverna får se, känna och laborera med materialet vilket speglas i våra 
observationer. Eleverna fick på många olika sätt delta fysiskt med materialet vilket 
engagerade dem. Eleverna som valde bort de konkreta materialen under deras individuella 
arbeten i läroböckerna kan kopplas samman med att de har lämnat the concrete stage. Dessa 
elever har redan har skapat förståelse genom att se, känna och laborera och nu är redo att 
utveckla sina kunskaper ytterligare utan det konkreta materialet till hjälp. 
 
Heddens (1986) betonar i sin teori att det konkreta materialet successivt ska plockas bort från 
eleverna i sin väg mot den abstrakta förståelsen. Under de olika observationerna har vi sett att 
det konkreta materialet används olika mycket i relation till varje elev. Det kan kopplas 
samman till att det finns elever som har kommit längre i vägen mot den abstrakta 
matematiken och inte behöver det konkreta materialet på samma sätt som de eleverna som 
befinner sig i the concrete stage. Under observationerna har vi sett lärare som har strukturerat 
upp lektioner utifrån att eleverna har kommit olika långt i kunskapsutvecklingen vilket i 
relation till Heddens teori innefattar att eleverna befinner sig i olika stadium. Det har speglats 
när lärarna under genomgångar har växlat mellan olika representationer, konkret material, 
symboler och bilder för att på så sätt nå ut till samtliga elever oavsett vilket stadium de 
befinner sig i. När läraren utvecklar dessa undervisningstillfällen anses det positivt i 
förhållande till Heddens (1986) när han beskriver the gap, den riskzon eleverna riskerar att 
hamna i om de går för snabbt över till nästa stadie utan att ha befäst kunskapen. Hade läraren 
uteslutit de konkreta materialen för samtliga elever enbart för att enstaka elever inte behöver 
dem längre hade lärarna riskerat att de elever som fortfarande är i behov av de konkreta 
materialen hamnat i the gap. 
 
Under observationerna kunde vi inte tyda att någon lärare verbalt berättade varför 
genomgångarna och arbetssätten varieras med olika representationer som konkret material, 
symboler och bilder. Det uttrycktes inte heller att eleverna skulle arbeta på olika sätt utifrån 
deras individuella nuvarande kunskapsnivåer.   
      
7.2.2 The rational number projekt- an interactive representational systems model 
 
När vi informerade lärarna om vad vår observation riktade sig mot nämnde vi enbart konkret 
material, det fanns ingen information om att vi var ute efter att få information om andra 
representationsformer så som bilder, skrivna och talade symboler, eller att eleverna skulle 
delta i verkliga situationer. Under våra observationstillfällen fanns det inte någon lärare som 
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enbart genomförde lektionen med konkret material. Det var alltid en eller flera andra 
representationsformer som inkluderades. Utifrån vårt resultat där konkret material 
representerades som en av flera representationsformer kan vi se tydliga kopplingar till rational 
number projekt. Det var en intressant iakttagelse då studiens teori belyser vikten av att variera 
mellan olika representationsformer i olika matematiska uppgifter. Ytterligare en koppling 
mellan observationerna och teorin var att lärarna inte fastnar i en representationsform utan en 
lektion kunde växla mellan flera olika. När eleverna självständigt arbetade i 
matematikböckerna bestämde inte läraren hur eller med vilken representationsform de skulle 
arbeta med, det var upp till att varje individ att hitta sitt individuella arbetssätt. Det är bra att 
läraren ger eleverna denna frihet då teorin belyser att vissa elever föredrar bilder samtidigt 
som andra hellre använder konkret material.  
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att lärare använder sig av konkret material och andra 
representationsformer i syfte att möjliggöra för eleverna att utveckla deras matematiska 
kunskaper i vägen från det konkreta till det abstrakta. Å andra sidan har vi endast fokuserat på 
läraren vilket innebär att vi saknar underlag för elevernas uppfattning om detta arbetssätt 
gynnar deras förståelse för den abstrakta matematiken.  
 
 
7.3 Vidare forskning 
Denna studie bygger på en analys av lärarens användning av konkret material. För att få en 
inblick i vad eleverna anser om att arbete med konkret material i matematikundervisningen 
skulle en vidare forskning kunna utgå från ett elevperspektiv. I denna studie har det framgått 
att läraren till störst utsträckning hänvisar till det konkreta materialet efter elevens 
individuella behov. Där av hade det varit intressant att analysera elevers matematiska 
utveckling när de arbetar med konkret material. Är konkret material det rätta arbetssättet för 
att eleverna ska utveckla vägen mellan den konkreta och abstrakta förståelsen? 
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Bilagor 
Bilaga A Observationsschema 
Vilket konkret material använder sig läraren av? 
  
När under lektionen använder läraren konkret material? 
  
Hur använder läraren konkret material? Stället fram det? Förklarar med hjälp av det? 
  
Använder alla elever konkret material? Om inte, vilka använder? 
 
Varför använder isåfall inte alla elever konkret material? 
  
Vad avgör om en elev använder konkret material eller inte? 
  
Vid vilket/vilka arbetsområden använder läraren främst konkret material? 
 
Vilket av Heddens stadie befinner sig eleverna i? 
Concrete, semiconcrete, semiabstract level eller abstract level? 
 
Bilaga B Missivbrev 
Hej! 
Vårt namn är Emmie Danielsson och Lisa Rydén. Vi studerar nu vår sista termin på 
Linnéuniversitetet i Växjö där vi läser till grundlärare med inriktning på arbete i årskurs 1-3. 
Vi skriver nu vårt avslutande examensarbete. Studien är en uppföljning av vår litteraturstudie 
där vi skrev om konkret material. I denna studie ska vi genom observation undersöka lärares 
användning av konkret material i förhållande till att utveckla elevernas matematiska 
kunskaper i matematikundervisningen. Därav önskar vi att observera dig som medvetet 
använder konkret material i matematikundervisningen. 
  
Du som deltar i undersökningen kommer självklart att vara anonym. Det är frivilligt att delta 
och du kan när du vill avbryta din medverkan. Informationen kommer endast att användas till 
vår studie. Vilken skola vi har besökt kommer inte att framgå. Om du vill bidra med 
information till vår studie genom att delta i vår studie vänligen fyll i denna lapp. 
  
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar Emmie Danielsson och Lisa Rydén. 
  
Telefonnummer till Emmie: 072-xxx xx xx 
Telefonnummer till Lisa: 073-xxx xx xx 
  
  
För och efternamn 
  
  
Underskrift och datum 
	


