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Abstract

Då jag varit ute på praktik har jag sett att elever allt för ofta bara sitter och räknar i läroboken. Vi matematiklärare
måste bli bättre på att variera och börja laborera i vår undervisning. Både för att få med eleverna kunskapsmässigt
i undervisningen och för att få dem intresserade och engagerade. Jag har därför i mitt examensarbete undersökt
om lärare i år 4-6 använder sig utav konkret material i sin matematikundervisning. Mina problemformuleringar
var:

♦ Vad använder lärare i år 4-6 för konkreta material i sin matematikundervisning?
♦ Hur gör lärare i år 4-6 för att konkretisera matematikundervisningen?
♦ Varför väljer de som konkretiserar matematikundervisningen att konkretisera?

Metoder som jag använt i min undersökning är litteraturstudier och intervjuer. Jag har intervjuat nio lärare i
Linköping som undervisar i matematik i år 4-6.

Det som flera olika lärare säger att de använder i sin undervisning är penna och papper och ritar mycket
matteproblem. Klockan, mät- och väginstrument, tärningar till olika spel och pengar är också vanligt. Hur de
använder det varierar lite mer men främst är det vid genomgång av nya moment och inte så mycket att eleverna



själva laborerar och får prova sig fram. Att konkreta material ökar förståelsen är en av orsakerna till att lärarna
använder konkret material i sin undervisning. Tidsbristen är en faktor som ligger till grund för att de inte
använder så mycket konkret material som de skulle önska liksom elevantal, sociala och organisatoriska problem.
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    BILAGA 1

1. BAKGRUND

Under mina praktikperioder i min utbildning till grundskollärare har jag sett att
matematikundervisningen fortfarande till stor del utgår från läroböckerna. Eleverna sitter och räknar
sida upp och sida ned och många vet inte varför eller vad det skall vara bra för. Matematiken är för
många barn alldeles för abstrakt och de har svårt för att själva konkretisera den. Det här är något vi
matematiklärare måste bli bättre på och börja laborera mera i vår undervisning, både för att få med
eleverna kunskapsmässigt i undervisningen och för att få dem intresserade och engagerade. För att ta
fasta på det här har jag valt att göra en undersökning här i Linköping bland lärare i år 4-6. En
undersökning som handlar om och hur lärare använder sig av ett konkret material i matematiken.
Genom intervjuer med lärare försöker jag få fram om lärare konkretiserar eller eventuellt inte
konkretiserar matematikundervisningen.

I läroplanens allmänna del står det: ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och
behov” (s.6). Att alla elever inte har samma förutsättningar och därför inte heller samma behov är vi
nog alla överens om. Några av oss lär sig bra genom traditionell undervisning medan andra behöver
se och göra för att förstå. Fast hur pass mycket görs det ute på skolorna för att undervisningen skall
täcka samtliga elevers behov i matematiken?

I den allmänna delen står också att ”Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall
åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av ämnen och arbetsformer” (LPO
94, s. 8).

De varierade arbetsformerna i matematik saknar jag från flera skolor där jag gjort fältstudier eller
praktik. För mig är det oerhört viktigt att eleverna lär sig använda flera metoder då det är möjligt.
Alla passar vi inte för samma arbetsform och arbetssätt och det måste vi lärare acceptera och inte
förtränga. Därför valde jag att göra en undersökning bland lärare som undervisar i matematik och se
vad de gör för att just variera matematikundevisningen med hjälp av konkret material.



2. SYFTE

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om lärare i år 4-6 konkretiserar sin
matematikundervisning. Ett försök till att få reda på vad, hur och varför de i så fall konkretiserar.

3. PROBLEMFORMULERING

Som bakgrund till min undersökning tar jag reda på vad olika forskare skriver om användning av
konkret material i matematikundervisningen?

De frågor som jag bygger min undersökning på är:

♦ Vad använder lärare i år 4-6 för konkret material i sin matematikundervisning?
♦ Hur gör lärare i år 4-6 för att konkretisera matematikundervisningen?
♦ Varför väljer de som konkretiserar matematikundervisningen att konkretisera?

Dessa frågor har varit utgångspunkten vid mina intervjuer.



4. METOD OCH GENOMFÖRANDE

För att ta reda på användningen av konkret material i matematikundervisningen bland lärare som
undervisar i år 4-6 har jag valt att intervjua lärare i år 4-6 om hur de ser på konkret material, om de
använder sig utav det och i så fall hur och varför?
Jag har också studerat lämplig litteratur inom ämnet, läst om olika inlärningsstilar, didaktikfrågor och
vad forskarna skriver om användning av konkret material.

Jag har i mitt arbete valt att lägga stor vikt på intervjuer med lärare som undervisar i matematik i år
4-6. Anledningen till att jag valt intervjuform före enkät är tidigare erfarenheter av
enkätundersökningar där enkätsvaren inte gav lika mycket som jag förväntat mig. Vid en intervju kan
också följdfrågor ställas för att komma fram till det jag vill ha reda på utan att behöva ställa allt för
direkta och ledande frågor. Anledningen till att jag valt att intervjua lärare i år 4-6 är för att det är
först i år 4 som jag kommer att undervisa i matematik då min utbildning i matematik sträcker sig från
år 4 och upp till år 9.

Jag tog personlig kontakt med respektive lärare och blev mycket väl bemött. Lärarna som deltagit i
mitt arbete är lärare som jag mött ute på fältstudier och på praktik. Samtliga nio lärare ställde upp
utan att tveka fast det var bråda tider med utvecklingssamtal. Min utgångspunkt var att undersöka
om och hur lärare i år 4-6 undervisar i matematik med hjälp av konkret material. Ingen av lärarna
fick, de utav mig konstruerade, intervjufrågorna i förväg för att inte de spontana svaren skulle kunna
justeras. Dessa frågor var till stor del öppna och krävde en del omformulering under intervjuns gång.
De flesta av huvudfrågorna ställdes till samtliga lärare men då en del inte arbetade något vidare med
konkret material tog jag till underfrågor som till viss del ingick i huvudfrågornas betydelse. Då svaren
svävade ut lite för mycket var underfrågorna till stor nytta för att lätt komma in på huvudfrågorna igen
samtidigt som underfrågorna var utformade till att förhoppningsvis ge svar på de öppna
huvudfrågorna.

Lärarna jag intervjuat är
Anna, Karin, Pia, David, Lena, Gunilla, Stina, Lotta och Inger.
De nio lärarna namnger jag med ett påhittat namn för att de inte skall kunna identifieras. Endast en av
de nio är en manlig lärare och därför förekommer bara ett manligt namn i mitt resultat.

Samtliga lärare förutom Karin arbetar som klasslärare i år 4-6. Karin arbetar som speciallärare
liksom Lena till viss del. Både Karin och Lena har speciallärarutbildning utöver sin
mellanstadielärarutbildning. Övriga lärare är utbildade 1-7 Sv/So eller Ma/No och har arbetat från
två och ett halvt till åtta år. Stina som endast arbetat ett och ett halvt år har tidigare arbetat som
förskollärare i 15 år.

Vid varje intervju har jag använt mig utav bandspelare för att kunna vara helt delaktig i den dialog jag
hoppades skulle inträffa, och som så gjorde. Huvudfrågorna har varit utgångspunkten både vid
bearbetningen av vardera intervjun och därefter vid jämförelsen lärarna emellan. I och med att mina
intervjufrågor var öppna blev svaren väldigt breda och för att kunna göra en sammanställning valde
jag att behandla varje fråga för sig och spalta upp lärarens kommentarer i respektive huvudfråga.
Sedan har en sammanställning gjorts efter varje fråga för att läsaren lätt skall ta till sig resultatet. För
att få en djupare inblick i någon av lärarnas åsikter har jag i analysen återberättat en eller flera lärares



svar till respektive fråga. Detta för att läsaren förhoppningsvis lättare ska sätta sig in i lärarens
situation.
5. LITTERATURGENOMGÅNG

Definitionen på konkret material är olika för olika personer. Alla tycker och tänker vi inte likadant.
Jag har för att undersöka om, hur och varför lärare konkretiserar sin undervisning i matematik valt att
läsa lämplig litteratur om inlärningsteorier, didaktik, vad skriver forskare om matematikundervisning
och kontrollerat vad Lgr 80 och LPO 94 tar upp om konkret matematik, samt gjort en liten
jämförelse läroplanerna emellan. Anledningen till att jag valt att ta med tidigare läroplan är för att flera
skolor inte fullt övergått till LPO 94 (Enligt undersökning gjord av Skolverket).

5.1 Inlärningsteorier

5.1.1 Konstruktivismen

Konstruktivismen är en av de teorier som betonar inlärning med hjälp av aktivitet och kanske den
teori som ger mest stöd åt användningen av konkret material vid inlärning. Imsen (1992) skriver

”Inlärning kommer inte till stånd genom att en passiv människa påverkas av en aktiv
yttre stimuleringskälla, utan genom att människan själv väljer ut, tolkar och anpassar
stimuleringen till sitt eget ”system”. Inlärning är ett resultat av vad människan gör med
stimuleringen och inte ett resultat av vad stimuleringen gör med människan” (s.38).

Jean Piaget (1896-1980) var en framträdande gestalt inom konstruktivismen. Ordet inlärning
använde Piaget i en snävare betydelse – att ta till sig kunskap genom yttre påverkan. Inlärning som
kräver förståelse betecknar han som utveckling. Inlärning är resultatet av en växelverkan mellan
barnet och omgivningen. Omgivningen ger barnet information, barnet tolkar och undersöker
omgivningen närmare. Omgivningen ger ytterligare information och så fortsätter det enligt Piaget
(Imsen, 1992).

Typiskt och originellt för Piagets teori är att den ”elementära” inlärningen är en del av en mer
omfattande utvecklingsteori. Den inlärda samordningen mellan handlingar och deras
varseblivningsmässiga konsekvenser  är grunden för all inlärning. Varseblivning inbegriper enligt
Piaget aktivitet. Ett exempel är ögats rörelser när vi iakttar och undersöker en situation. Ett barns
förmåga att kontrollera när och hur det tittar på till exempel ett föremål är bestämt av vilken nivå i
utvecklingen barnet befinner sig på. Människans biologi kräver att sensori-motorisk inlärning
struktureras hos barnet för att den förutom internaliserade handlingar även skall forma mentala
operationer. Operationer är ”mentala konstruktioner” som barnet skapar för att göra erfarenheterna
från verkligheten begripliga. Piagets teori uppfattar handling och självstyrande problemlösning som
centrala processer vid inlärning och utveckling. Genom att utföra handlingar kommer den lärande att
upptäcka hur verkligheten kan kontrolleras. Själva grunden hos människans tänkande är att hon lär
sig handskas med världen och upplever konsekvenserna av sina handlingar. Piagets perspektiv på
inlärning och utveckling tar upp idéer om inre motivation samt vikten av aktivitet och tidigare
kunskaper och erfarenheter (Wood, 1998).



All inlärning, eller utveckling som Piaget kallade det, förutsätter aktivitet från barnets sida. Piaget
fokuserade i hög grad aktivitet mot föremål. Undervisningen skall vara laborativ. Klassrummet skall
vara en verkstad full av saker och material som eleverna kan arbeta med. Aktivitet i en eller annan
form är den bästa vägen till uppbyggnad av den egna visionen av den yttre världen (Imsen, 1992).

Piagets teori innehåller också detaljerade beskrivningar av universella stadier i människans utveckling.
Dessa ger en tänkbar förklaring till när och hur barnen är redo för att lära eller utveckla specifika
former av kunskap och förståelse. Att försöka lära in saker som hör till ett senare stadium, utan att
ha gått igenom föregående stadier, underlättar inte utvecklingen och gynnar inte förståelsen. Ett barns
förmåga att förstå vad någon annan säger och att använda språket korrekt samt förmedla information
är beroende av vilket stadium i utvecklingen som barnet befinner sig på (Wood, 1998). Det ena
stadiet förbereder för nästa och därför kan inte något stadium hoppas över (Imsen, 1992).

Människans inlärning kan förstås i termer av förstärkning och kopplingar mellan stimulus och
respons. Om vi försöker lära barn något innan de är mogna för det, kan det enligt Piaget skapa
frustrerande barn som inte har några möjligheter att förstå vad man ”lär” dem. Läraren kan då
tillhandahålla lämpligt material och skapa en lämplig situation för utveckling, organisera tid och rum så
att barnen är fria att handla gentemot verkligheten med saker och med uppgifter som befrämjar
uppkomsten av operationer och en förståelse av invariansbegreppet. Grunden för en sådan förståelse
skapas av barnen själva genom en självstyrd problemlösning – inte genom lärarens ansträngningar
(Wood, 1998).

Piagets teori handlar om kunskapsstrukturer, inte om språk. Dessa utvecklas av sig själva genom
handling och inte genom språklig påverkan. Enligt Piaget spelar därför språket en underordnad roll i
den intellektuella utvecklingen. Via språket kan man endast överföra det som barnet redan har
schema att assimilera i. Därför varnar Piaget för en pedagogik som lägger stor vikt vid språk. Genom
muntlig förmedling och genom att man berättar och förklarar kan barnet lära av andra. Men barnets
mognad begränsar dock detta. Det gäller att barnet nått rätt stadium (Imsen, 1992). Språket är enligt
Piaget ett system av symboler för att representera verkligheten – till skillnad från handlingar och
operationer (Wood, 1998).

Piaget håller med om att sociala erfarenheter och handlingar är en viktig del av utvecklingen, men
dessa spelar ändå en förhållandevis och sekundär roll i hans teori. De viktigaste hindren för och
bidragen till intelligensens utveckling utgörs av barnens samspel med den fysiska verkligheten. Genom
att agera i förhållande till konkreta föremål i tid och rum skapar barn sin egen kunskap. Socialt
samspel, framför allt barn emellan, kan utveckla utvecklingens gång genom att de får möta andra
uppfattningar och synsätt än sina egna (Wood, 1998).

Många psykologer och pedagoger utvecklade de pedagogiska följderna av Piagets teorier till
kursplaner, undervisningsmetoder och en hel del utbildningsfilosofi. Piagets huvudsakliga strävan var
att skapa en integrerad teori om medvetandets biologi och filosofi. Han gick vidare för att förklara
medvetandets och intelligensens utveckling utifrån hur logiken utvecklades hos den enskilda
människan. Gemensamma principer som skulle skapa en teoretisk kontinuitet mellan mental och
biologisk utveckling och som skulle hjälpa oss att förstå ursprungen till och utvecklingen av logiskt,
matematiskt och vetenskapligt tänkande var annat Piaget sökte (Wood, 1998).



I slutet av 1970-talet var Piagets teori på topp på popularitetskurvan, men under 1980-talet har han
speciellt fått lämna plats åt ryske psykologen Lev Vygotskij.



5.1.2 Social konstruktionism

Vygotskij är en som vi förknippar med konstruktionismen. Ett av Vygotskijs viktigaste budskap är
att barn måste vara aktiva och i ordets egentliga mening konstruktiva för att kunna utveckla sin
förståelse och uppfattning av verkligheten (Wood, 1998).
All intellektuell utveckling och allt tänkande tar sin utgångspunkt i social aktivitet. Utvecklingen
sträcker sig från ett tillstånd, där barnen gör saker tillsammans med andra till ett tillstånd där barnen
kan göra saker ensamma. Det sociala kommer före det individuella. Enligt Vygotskij har den
intellektuella utvecklingen sin upprinnelse i språk som ett socialt fenomen. Barnets egocentrerade tal
(talar med sig själv) utvecklas så småningom på det inre planet, så barnet kan tänka och styra för sig
själv. Hos den vuxne har det egocentrerade talet utvecklats till ett tyst inre tal. Språket är till en
början en rent social aktivitet som senare splittras till ett socialt språk att kommunicera med och ett
egocentrerat, inre tal som utgör underlag för tanken (Imsen, 1992).

Egocentriskt tal tjänar ett intellektuellt syfte för barnen, det införlivas i sjuårsåldern som inre tal och
verbalt tänkande. Egocentriskt tal fyller ofta en planerande och självreglerande funktion och
stimuleras av problem och svårigheter. På detta sätt bildar talet det som Vygotskij kallade högre
mentala processer (förmågan att planera, värdera, minnas och resonera). Språket strukturerar och
styr tänkandet och begreppsbildningen. Vygotskij menade att ursprungen till språket respektive
tanken var olika. Språket tillsammans med icke-verbalt tänkande i treårsåldern skapar en bas för
utvecklingen av verbalt tänkande och egenkontroll. Från och med denna ålder börjar språket spela
en grundläggande roll i den intellektuella utvecklingen (Wood, 1998).

För att beteckna det gap som existerar mellan vad en individ (barn eller vuxen) klarar på egen hand
och det man klarar tillsammans med någon som har mer kunskaper och färdigheter använde
Vygotskij begreppet ”området för proximal utveckling”. Beredskap enligt Vygotskij innebar inte
enbart barnens nuvarande kunskapsnivå, utan också deras förmåga att kunna lära sig med hjälp, stöd
och handledning. En del barn har större proximala utvecklingszoner (större mottagningspotential för
undervisning) än andra barn, trots att deras nuvarande nivå är den samma. Dessa barn kan lära sig
mer av undervisning även om det inte gäller alla områden. Vygotskij menade att kapaciteten att lära
genom undervisning i sig själv är en grundläggande egenskap hos den mänskliga intelligensen. Då
vuxna hjälper barn att nå upp till saker de inte klarar på egen hand främjar de utvecklingen av
kunskaper och förmågor. Den mogna eller vuxna mentala människans aktivitet inbegriper en adaptiv
självreglering som utvecklas via det sociala samspelet. När det gäller att hjälpa barnen att styra sin
uppmärksamhet och koncentration och att lära sig effektivt spelar undervisning och utbildning en
viktig roll. Vygotskij var främst intresserad av att förstå den mänskliga kulturen och hur den utvecklas
och överförs mellan generationerna. Den mänskliga kulturen bygger på att de omogna (barnen) lär in
och de mogna (vuxna) lär ut (Wood, 1998).

Jerome Bruner, amerikansk psykolog, formulerade en undervisningsteori som i vissa delar liknade
men som också radikalt skilde sig från Piagets idéer, framför allt beträffande uppfattningen om
utvecklingsstadier (Wood, 1998).
Bruner menar att inlärningen i hög grad följer sekvensen från hand och öga till förståndet.
Utvecklingen börjar med instrumentell aktivitet, som stimuleras genom användning av konkret
material. Genom att konstruera och rekonstruera kan barnen få idéer om matematiska relationer som
senare kan införlivas. Eleverna bildar inre föreställningar genom att arbeta med konkreta föremål.



Dessa inre föreställningar omsätts sedan i matematiska symboler. Symbolerna hjälper eleverna att
sätta namn på och ge uttryck för de formella och abstrakta egenskaper som föremålen de arbetar
med har. Mycket av matematikundervisningen konkretiseras med hjälp av bilder som i sig ger visuell
hjälp men kan inte flyttas, förändras och omformas. Bilder ger information om utseende men inte om
hur saker hänger ihop. Bilder kan därför inte ersätta konkret material i matematikundervisningen
(Imsen, 1992).

Bruner har i sin teori en större vikt lagd på språk, kommunikation och undervisning vid utvecklingen
av kunskap och förståelse än vad Piaget har. Språk och socialt samspel spelar en viss roll i Piagets
teori men den har en mycket viktigare position i Bruners teori (Wood, 1998).

5.1.3 Sammanfattning av teorierna

Vygotskijs teori har flera likheter med Piagets, men den skiljer sig också i synen på språket och dess
roll för tänkandet. De var överens om att barn inte tänker på samma sätt som vuxna.

”Där Piaget ser lek och samtal som en manifestation av en naturlig drift att manipulera
och assimilera den fysiska verkligheten och därmed lägga den sensori-motoriska och
intuitiva grunden för matematiska och logiska operationer, ser Vygotskij det hela som
en produkt av social erfarenhet och som ett tecken på en begynnande intellektuell
självkontroll” (Wood, 1998 s. 41).

Piagets teori innebär kortfattat att alla barn innan de kan utveckla förmågan att uppfatta, resonera
och förstå på ett moget och rationellt sätt går igenom en rad stadier. Undervisning kan endast
påverka den intellektuella utvecklingen om barnet är i stånd att assimilera vad som sägs och görs.
Det andra perspektivet introduceras av Vygotskij och har vissa gemensamma delar med Piagets
teori, framför allt när det gäller betoningen av handling som en grund för inlärningen och tänkandets
utveckling. Detta andra perspektiv innehåller också olika antaganden om förhållandet mellan språk,
tal och tänkande och en större betoning av den betydelse som kommunikation, socialt samspel och
undervisning har för utvecklingens gång (Wood, 1998).

Bruner delar Piagets uppfattning att handling är utgångspunkten för uppkomsten av ett abstrakt
symboliskt tänkande. Båda betonar vikten av handling och problemlösning vid inlärning. Ur konkret
handlande kan abstrakt tänkande skapas eller växa fram. Likaså är de överens om att en
undervisning som enbart lär barnen hur de skall hantera abstrakta procedurer utan att förstå
sambandet mellan tillvägagångssätt och de handlingar som ingår i problemlösningen är dömd att
misslyckas. Barn kommer att kunna förstå och generalisera kunskaper om till exempel abstrakt
matematik endast om kunskaperna har sin grund i en praktisk problemlösning. Men de är däremot
inte överens när det gäller Piagets uppfattning att barnen inte kan förstå de begreppsliga relationerna
mellan praktisk handling och mer abstrakta nivåer i tänkandet innan de uppnått ett visst stadium i
utvecklingen. Bruner menar att även mycket yngre barn kan lära sig både att utföra och förstå sådana
uppgifter, om de får lämplig undervisning och stöd (Wood, 1998).



Att sociala erfarenheter spelar en avgörande roll för den psykiska utvecklingen är Bruner liksom
Vygotskij övertygade om. Bruners teori avvek från Vygotskijs på flera punkter när det gällde hur.
Samtidigt som Bruner fäster tonvikten vid det sätt varpå kulturen formar och omformar barnets
utveckling (likt Vygotskij) betonar han vikten av biologiska evolutionära begränsningar för den
mänskliga intelligensen liksom Piaget. Bruner ger även socialt samspel, språk och undervisning en
mer central roll än vad Piaget gör. Piaget accepterade betydelsen av att kunna behärska språket för
att kunna gå från konkret till formellt logiskt tänkande. Även om han menar att logiken uppstår ur
handlingar och inte från språket, går han med på att verbalt tänkande är ett huvudsakligt medium för
logiska operationer. Vygotskij sätter liksom Bruner (Bruner var påverkad av Vygotskij) språk och
kommunikation och därmed undervisning i centrum för den intellektuella och personliga utvecklingen.
Vygotskij definierar intelligens som förmågan att lära sig genom undervisning (Wood, 1998).

Bruner som var påverkad av Vygotskij betonade i likhet med honom kulturens och historiens
betydelse för medvetandets utveckling. Bruners teori utgick ifrån informationsteorins språk och
skiljer sig därmed från både Piagets och Vygotskijs teori (Wood, 1998).

Det Piaget och Vygotskij diskuterade offentligt gäller språkets natur och dess effekter för den
intellektuella utvecklingen och det är den åsiktsskillnad man oftast hör talas om. Piagets uppfattning
var att språket inte utövar något inflytande på tänkandets struktur. Mentala handlingar och
operationer (tankeprocesser) härrör från handlingar, inte från samtalande. Fast även om språket inte
skapar tankens struktur underlättar det tänkandets utveckling. Genom att prata med framför allt
andra barn blir barnens tänkande socialt enligt Piaget (Wood, 1998).

Piagets bakgrund var biologi och naturvetenskap. Där Vygotskij integrerar psykologi med historia,
konst, litteratur, kulturella handlingar och sociologi vill Piaget förena naturvetenskap, biologi och
psykologi (Wood, 1998).

Piagets teori, med den betoning på det aktiva och konstruktiva i människans utveckling som den
rymmer, brukar kallas för ett konstruktivistiskt synsätt. Bruner accepterade synen på barn som
aktiva arkitekter bakom sin egen utveckling, men precis som Vygotskij lade han tonvikten på socialt
samspel och kulturella handlingsmönster när det gällde att påverka och forma människans utveckling.
Deras synsätt brukar kallas för ”social konstruktionism” (Wood, 1998).



Utifrån dessa inlärningsteorier går vi vidare och försöker se på konsten att undervisa, nämligen
didaktik.

5.2 Didaktik – konsten att undervisa

Det svenska ordet didaktik härstammar etymologiskt sett från det grekiska uttrycket didaskein
techne, vilket betyder ”konsten att lära ut”, ”konsten att undervisa”. Dess viktigaste uppgift är att
studera undervisning, dess relation till det mänskliga lärandet och dess beroende av förhållanden
utanför undervisningssituationen. Detta med hjälp av vetenskapliga metoder (Dahlgren, 1995).
Wyndhamn (1990) skriver att didaktikens uppgift är att ge oss bättre beskrivningar och förklaringar
av matematikundervisningen så att vi blir allt bättre skickade att stimulera och handleda eleverna till
varaktig begreppslig utveckling inom matematiken.

Vad är egentligen didaktik? Dahlgren (1995, s.16) beskriver tre definitioner:
1. Etymologiska definitioner.

 Didaktik betyder ”konsten att undervisa”. Mest intressant är det förhållandet att undervisandet i
sin grekiska ursprungsbenämning är att betrakta både som konst och teknik.

2. Definitioner genom synonymer.
 Från flera håll har det påpekats att uttrycket didaktik egentligen är överflödigt, eftersom vi redan
har tillgång till ett fullödigt alternativ: undervisningsmetodik. Metodik täcker dock knappast
ensamt hela innebörden i didaktik. Metodiken svarar – utan att detta på något sätt kan anses
misskreditera dess värde – för hantverksaspekterna av lärargärningen. Didaktiken har till skillnad
mot metodiken också teoretiska ambitioner, både när det gäller att beskriva och förklara vad
som utspelar sig i mötet mellan den undervisande och inlärande människan när de gemensamt
närmar sig ett visst innehåll.

3. Definitioner genom angivande av komponenter.
Detta är kanske det vanligast förekommande sättet att definiera didaktik. Man väljer härvid att
betrakta didaktik som en komposit av pedagogik, metodik och ämnesteori – stundom även
praktik. Problemet med dessa definitioner är att helheten tycks bli ett ganska slumpartat
sammansatt kunskapsområde.

Definitionsförsöket är uppbyggt kring vilka problemområden som didaktiken borde kunna belysa.
Normalt räknas tre frågor till didaktikens centrala frågor.

1. Selektionsfrågan. Vad skall inom kunskaps- och färdighetsområden utgöra undervisningens
innehåll?

2. Kommunikationsfrågan. Hur skall det utvalda undervisningsinnehållet bearbetas och
undervisas?

3. Legitimitetsfrågan. Varför skall ett visst kunskaps- eller färdighetsområde representeras i
skolan? (Dahlgren, 1995).

Inom didaktiken lever dessa frågor:
       Vad är kunskap?
       Vilken kunskap är viktig? och varför?
       Hur förmedla kunskap?



       Hur tillägna sig kunskap?
(Wyndhamn, 1990).
Didaktiken ger läraren tankeverktyg att analysera det egna skolarbetet, den egna professionella
verksamheten. Av didaktiken erbjuds läraren olika handlingsalternativ.

”En lärare bör kunna se sin egen delaktighet i de skeenden som utspelas i
klassrummet, varsebli hur de egna handlingarna och orden påverkar eleverna och hur
de egna handlingarna återvänder till en själv genom det som elever gör. Att förstå och
systematiskt reflektera över sitt arbete är en viktig förutsättning för att man ska kunna
fungera bra som lärare. Detta är didaktikens hjärtpunkt” (PM 1986-07-21 s.2 från
UHÄ:s matematikgrupp. Se Wyndhamn, 1990 s.42).

Didaktiken är en lärarangelägenhet i vilken vi själva aktivt bör delta. Vi är inte bara konsumenter utan
också producenter av didaktisk kunskap. Skall vi föra en fruktbar didaktisk diskussion bör vi ha ett
gemensamt språk och en gemensam problemmedvetenhet. Läraren skall känna igen sina egna
erfarenheter och iakttagelser i den modell som skall hjälpa läraren att lösa uppkomna problem.
Modellen skall ha ett prediktionsvärde och bidra till ökad förståelse av undervisningen
överhuvudtaget (Wyndhamn, 1990).

Lärandet varierar mellan individer och innehåll. De viktigaste dragen i det ”nya” studiet av  inlärning
är dess inriktning på det meningsfulla lärandet och dess utgångspunkt i ett kvalitativt perspektiv på
inlärningens utfall. Forskningen har åter knutit an till det meningsfulla mänskliga lärandet. Den inlärning
som innebär att tillägna sig inlärningsuppgiftens innebörd. Intresset har koncentrerats till mötet mellan
den lärandes befintliga tänkande och uppgiftens innehåll. Undervisning innebär att skapa största
möjliga meningsfullhet hos inlärningsuppgiften och undervisningen bör vägledas av vad som rör sig i
den lärandes föreställnings- och känsloliv (Dahlgren, 1995).

De flesta didaktiker tycks vara ense om att det är lärarens val av uppgifter som har den största
betydelsen för elevens inlärning. Språkets stora roll betonas då didaktikens Hur-fråga skall besvaras.
Att tala matematik har ”blivit något av ett honnörsbegrepp i 80-talets diskussion om
matematikundervisningen” (Wyndhamn, 1990, s.71).

Språket används av läraren för att bygga upp/ utveckla föreställningar om matematiska förhållanden
– inlärningsaspekt. För att kartlägga vilka uppfattningar eleven har och för att kontrollera hur
inlärningen fortskrider tolkar och iakttar läraren elevens språk. Språket används här i diagnosaspekt.
Med språkets hjälp tvingar läraren eleven att fundera, att upptäcka, att prova nya tankeformer, att
iaktta o. s. v. Önskad aktivitet hos eleverna framkallas genom frågeställning – frågor som tvingar
eleven att bli medveten om sitt sätt att tänka, resonera, lösa problem m. m. (Wyndhamn, 1990).



Hur skall då vi då tillämpa det här i matematikundervisningen?

5.3 Matematikundervisning med fokus på konkret material

För att få en bättre inblick i den ”allmänna” definitionen av konkret material har jag också läst vad
några forskare skrivit om matematikundervisning. Detta för att se hur de ställer sig till konkret
material.

Matematik är ett svårt ämne att lära sig och det är ett svårt ämne att undervisa i. Betydelsen av
formell och informell undervisning (både i hemmet och i skolan) när det gäller att hjälpa barnen att
matematiskt kunna utnyttja sina erfarenheter är man inte helt överens om. Hur aktiva skall t.ex.
lärarna vara när de hjälper ett barn att lösa problem och skapa begreppsliga konstruktioner? (Wood,
1998).

Redan vid två års ålder börjar barnet rita, bygga med klossar, forma med deg, sand eller lera vilket
skänker barnet viss kontroll över former. Bygg- och bildfasen börjar på allvar vid fyra års ålder och
är början till en lång process under vilken vi försöker begripa och få kunskap om formerna i vår
omgivning. Fördelen med att studera t.ex. tredimensionella saker är inte bara att de är verkliga och
konkreta, utan att de också tvingar eleverna att tänka på flera egenskaper samtidigt. Inte bara längd
och bredd utan också höjden. Inte bara en yta, utan flera ytor i kombination. Eleverna använder sig
utav flera sinnen: syn, hörsel, känsel och lukt och uttrycker sig genom tal, skrift och bild. De
använder sig utav olika sorters språk (Furness, 1989).

Malmer skriver i boken Matematik ett glädjeämne att vi måste utgå ifrån att barnen vill vara aktiva,
att de vill undersöka och upptäcka, att de verkligen vill tillägna sig kunskaper. Då måste
undervisningssituationerna utformas så att det ges rika tillfällen till nya upptäckter och vidgade
erfarenheter (Malmer, 1992).

Sandahl, Unenge och Wyndhamn (1994) skriver att matematiken i skolan inte har ett innehåll som är
användbart i vardagslivet och det är synd eftersom det naturligt förekommer mycket matematik i
vardagslivet. Vissa ord som man använder i skolmatematiken förekommer aldrig i vardagen, medan
det finns många viktiga matematiska termer som används i vardagslivet såsom: knappt, drygt, styvt
mm vilka aldrig tas upp i skolan.

Missnöjet med den nivå eleverna uppnår beträffande kunskaper i matematik har tagit sig många olika
uttryck. Följande citat speglar upplevelser som många människor i flera länder har (Wood, 1998).

”För närvarande finns det ingen lärare som kan säga att han eller hon är till freds med
undervisningen i matematik. Det finns alldeles för många barn som tycker illa om eller
till och med hatar räkning och matematik och som tycker att det är ett ”idiotiskt”
ämne. Med förhållandevis få undantag är detta en mycket vanlig situation och något vi
måste utgå ifrån” (Wolters, 1986).

Furness (1989) skriver att genom att forma ett mönster får vi en strategi – ett sätt att tänka. Många
barn förstår inte varför siffror måste ställas på bestämda platser, t.ex. då de multiplicerar ett tvåsiffrigt



tal med ett annat tvåsiffrigt tal. Eleverna måste lära sig regler utantill därför att de saknar ett mönster,
en metod att strukturera talen och processen. Barnen behöver mycket tid för den grundläggande
verksamheten att själva skapa mönster ur isolerade bitar av information. Mönstret måste byggas med
bitar. Alldeles för ofta förser vi barnen med färdiga begrepp – följden blir att de inte får någon övning
i att själva skapa begrepp och ordning.

Aktiviteterna introduceras kort i gruppen och de bör enligt Furness omfatta:

♦ Praktisk genomgång av material som behövs,

♦ Genomgång av arbetssättet och tydliga instruktioner i hur det som ska skrivas eller ritas ska
ställas upp,

♦ En påminnelse om begrepp som man arbetat med tidigare och som kommer att användas denna
gång,

♦ Instruktioner om hur barnen ska arbeta, individuellt eller i grupper.

De aktiviteter som Furness beskriver ger tillfällen att utveckla både det talande och skrivande
språket. Barnen är sällan färdiga samtidigt, men att alla i klassen arbetar samtidigt med en uppgift har
sina fördelar. Det inbjuder till livliga diskussioner och utbyte av idéer barnen emellan.

Enligt Piaget är kunskapsutveckling att all kunskap utvecklas ur vår erfarenhet genom de handlingar
vi utför. Man har alltså i all utveckling mot större abstraktion stor hjälp av material av olika slag. Vi
måste därför finna former för ett laborativt och undersökande arbetssätt i matematiken på samtliga
stadier. De laborativa övningarna bör ses som ett naturligt led i klassrumsarbetet och inte bara
förekomma med de svaga eleverna (Malmer, 1992).

De elever som får göra och pröva får helt naturligt lättare att arbeta med talen i symbolform. Den
kunskap barnen kommer fram till med hjälp av göra och pröva metoden tar kanske lite längre tid
men den är i alla fall deras egen. Då läraren i stället just för att spara tid visar eller ofta bara förklarar
med ord, är den kunskapen bara ett lån på obestämd tid (Malmer, 1992).

Vi borde anslå mer tid åt att göra och tala matematik. Då kan vi lättare anknyta till vardagliga
problem, där samtliga räknesätt finns representerade. På så sätt kan också elevernas egna
lösningsförslag tillvaratas och stimuleras samtidigt som eleverna kan berätta hur de tänker. Eleverna
får då tillfälle att uttrycka sina tankar i ord. För att vi skall öva logiskt tänkande måste eleverna få
tillfälle att uttrycka sig både skriftligt och muntligt. Det är viktigt att eleverna själva får vara aktivt
delaktiga i undervisningen, att de får undersöka, upptäcka och uppleva. Den kunskap de erhåller på
detta sätt har större förutsättningar att bli deras eget verktyg, som de kan använda i olika vardagliga
situationer (Malmer, 1992).



När jag nu redogjort för vad några författare skriver om konkret material går jag över till våra
läroplaner som påverkar lärares undervisning.

5.4 Vad står det i läroplanerna om konkret material?

Vilket krav eller vilken press har dagens lärare på sig att använda sig utav konkret material? Tar
läroplanen upp det här med användning av konkret material? För att få reda på det har jag studerat
nuvarande läroplanen, LPO 94 och även tidigare Lgr 80. I och med att flera skolor till viss del
fortfarande arbetar efter Lgr 80 så har jag valt att även kontrollera vad som står i den angående
användning av konkret material i matematikundervisningen. Därefter har jag gjort en liten jämförelse
de två läroplanerna emellan.

5.4.1 LPO 94

Vad står det då i LPO 94 om konkret material? Finns det några styrdokument att följa som lärare?
Under ämnets uppbyggnad och karaktär står

”Matematik är en levande mänsklig konstruktion och en kreativ och undersökande
aktivitet, som omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition.
Undervisningen i matematik skall ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera
matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter
förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem”
(s. 52).

Här står klart och tydligt att eleverna skall ges möjlighet att utöva och kommunicera matematik. Att
utöva kan betyda mycket beroende på hur man definierar det. Men då det står att matematik är en
kreativ och undersökande aktivitet kan det inte gärna misstolkas.
Det står också att

”Undervisningen i matematik skall främja elevernas allsidiga utveckling och särskild
uppmärksamhet skall ges elever som kan behöva särskilt stöd och längre tid för att
upptäcka och lära viktiga begrepp, metoder och samband”
(s. 53).

Att elever skall få den tid som behövs känns självklart men är det inte ute på alla skolor. På grund av
den rådande ekonomin som vi har i dagens skola så dras det in på speciallärare som kostar extra
och alla barn som skulle behöva hjälp får det inte för det räcker inte tiden och pengarna till. Men
matematikämnet är ändå ett av de ämnen som det satsas lite mer på. I och med att alla elever måste
bli godkända i kärnämnena matematik, svenska och engelska så sätts det in bättre resurs i de
ämnena. Fast fortfarande är det flera som inte får den hjälp de skulle behöva.

I kursplanen för matematik står att läsa i mål att sträva mot att skolan i sin undervisning i matematik
skall sträva efter att eleven

♦ inser värdet av och kan använda matematikens språk, symboler och uttrycksformer,



♦ förstår och kan använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och
skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande.



Några av de mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
Eleven skall

♦ kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar och massor,
♦ kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda några elementära

lägesmått,

Dessa områden är två av flera som skulle kunna tolkas på ett sätt där de konkretiserade momenten
kommer in. Flera av kursplanens uppnående- och strävansmål kan tolkas konkret om man vill det.

5.4.2 Lgr 80

LPO 94 är inte upplagd på samma sätt som den tidigare Lgr 80. I Lgr 80 står att matematik ingår i
grundskolans undervisning därför att

♦ matematik kan användas för att beskriva verkligheten och för att beräkna följderna av olika
handlingar,

♦ elevernas färdigheter i matematik efterhand skall få insikt i hur den kan utnyttjas.

Det eleverna i första hand skall skaffa sig är god förmåga att lösa matematiska problem som vanligen
förekommer i vardagslivet. Eleverna skall också skaffa sig kunskaper och färdigheter i matematik
som de i andra skolämnen, på fritiden, vid fortsatta studier och i arbetslivet har användning för.
Det står också att

”Undervisningen skall vara så konkret, att varje elev kan förankra begreppen och
förstå användningen i praktiska situationer” (s.99).

Detta citat går inte att undvika i sin undervisning. Grundläggande målet för matematikämnet är att alla
elever skall förvärva god förmåga att lösa problem av matematisk natur som man möter i hem och
samhälle. Undervisningen måste omfatta övningar i att diskutera och ta ställning. Att tala matematik är
ett annat viktigt led i undervisningen som Lgr 80 tar upp. Även praktiska problem skall tas upp och
ges stort utrymme. Problemen bör vara konkreta samt utgå ifrån elevernas erfarenheter och närmiljö.

Aritmetik
”Undervisningen i aritmetik skall utgå från och förankras i vardagsnära problem och
för eleverna konkreta situationer” (s.100).

Detta skall på lågstadiet ske med laborativa övningar och på mellanstadiet genom praktiska
tillämpningar på vardagsproblem.

Reella tal
De reella talen skall enligt Lgr 80 storleksordnas laborativt på låg- och mellanstadiet. Liksom bråk
med lika nämnare adderas och subtraheras i bråkform på laborativ grund på mellanstadiet. Hela tal
adderas och subtraheras också på mellanstadiet i anslutning till praktiska situationer.



Procent
”Procentbegreppet förekommer i en rad praktiska situationer, t.ex. vid ekonomiska
överväganden så som priser, rabatt, ränta, amortering och lån i samhälls- och
naturorienterande undervisning om befolkningstillväxt, statistisk data och för att ange
t.ex. koncentration av kemiska lösningar” (s. 102).

Här ges som exempel överslagsräkning och huvudräkning samt beräkningar av vardagsnära problem,
t.ex. prisjämförelser, löneförändringar och rabatter.

Mätningar och enheter
”Vid praktiska tillämpningar är enheten sällan given utan måste tas fram i samband
med en mätning. Därför skall man i undervisningen ägna stort utrymme åt att mäta med
olika enheter och med olika instrument och samordna arbetet med undervisningen i
andra ämnen” (s. 103).

Geometri
”Förmågan att tänka i geometriska modeller är i hög grad kopplad till elevernas
utveckling. Möjligheterna att uppfatta och arbeta teoretiskt med begrepp som area
och volym är mycket begränsade hos de flesta elever mellanstadiet och lågstadiet.
Geometriundervisningen bör därför speciellt på lågstadiet och mellanstadiet vara
konkret och praktiskt inriktad” (s. 104).

På lågstadiet tas begreppen sträcka, punkt, kvadrat, triangel, rektangel och cirkel upp. För att bygga
upp den geometriska förståelsen på låg- och mellanstadiet används laborativa övningar. Mycket med
utgångspunkt från närmiljön.

Algebra och funktionslära
Detta moment anses mindre viktigt i vardagslivet. Både på låg- och mellanstadiet löses enkla likheter
genom prövnig.

Beskrivande statistik och sannolikhetslära
”En stor del av den information vi får om samhället omkring oss uttrycks i form av
tabeller, diagram och sannolikheter. Undervisningen syftar i första hand till att lära
eleverna tolka och värdera denna information” (s. 106).

Arbete inom detta område lämpar sig att utföras i grupp, gärna som temaarbeten. På låg- och
mellanstadiet görs lämpligen konstruktion av diagram laborativt.

5.4.3 Jämförelse läroplanerna emellan.

När det gäller att få stöd för sitt agerande i undervisningen kan det vara lönsamt att ha läst in sig på
de båda senaste läroplanerna. Lgr 80 uppfattas som mer styrd än den senare LPO 94. Lgr 80 är den
av de båda som tar upp konkret matematik på ett mer tydligt sätt.





6. RESULTAT

6.1 Intervjuresultat

Jag har valt att redovisa varje huvudfråga för sig, där vardera lärares synpunkter och kommentarer
kommer fram. Därefter kommer en liten kort sammanfattning av vad de flesta sagt, för att sedan
djupare gå in och sammanfatta och kommentera en eller flera intervjusvar på respektive fråga i
analysen. Mina frågor anges här med mitt namn Jenny och lärarens med respektive påhittade namn
enligt min metoddel.

Samtliga lärare förutom Karin arbetar som klasslärare i år 4-6. Karin arbetar som speciallärare
liksom Lena till viss del. Både Karin och Lena har speciallärarutbildning utöver sin
mellanstadielärarutbildning. Övriga lärare är utbildade 1-7 Sv/So eller Ma/No och har arbetat från
två och ett halvt till åtta år. Stina som endast arbetat ett och ett halvt år har tidigare arbetat som
förskollärare i 15 år.

1.Vad tänker du på om jag säger konkret material?

På denna första fråga räknade flera av lärarna upp exempel på konkreta material innan de
formulerade sig i en förklaring till begreppet konkret material. Dessa exempel har jag här inte räknat
upp utan de redovisas i fråga två där en upprepning skedde i flera fall.

Anna: Att eleverna själva får göra saker. Saker de kan plocka med. De ser att det händer något –
inte bara ord.

Karin: Jag ser framför mig hur ungar laborerar med något framför sig. Ett material som jag använder
för att åskådliggöra.

Pia: Allt som finns runt om oss som är naturligt för barnen.

David: Hjälpmedel till undervisningen. Visioner från lärarutbildningen.

Lena: Åskådningsmaterial som lärarna använder för att eleverna tydligare skall se vad man menar,
men det kan också vara att eleverna får till sig en massa material som de skall jobba med.

Gunilla: Att jag jobbar med något med händerna. Inte bara tanken och ut i handen och så ner på
papperet utan att man har något som man kan vika eller plocka med. Att klippa, klistra och måla.

Stina: Absolut inte på läroböcker. Allt material för att öka förståelsen för vad matematik är. Något
man kan ta i handen.

Lotta: Allt som man använder förutom böcker. Material som man arbetar med i skolan som inte är
böcker, saker man kan ta på. Konkret material är saker man kan göra med händerna i ett teoretiskt
ämne.



Ingela: Ett färdigt material som är klart att jobba efter, som man inte själv behöver samla ihop.

De flesta lärarna anser att konkret material är något vi kan ta på, ett material där eleverna kan arbeta
med händerna. Flera menar att det konkreta materialet gör något praktiskt utav den teoretiska
matematiken för att underlätta inlärningen.

2. Vad finns det för konkret material på din skola?

Anna: Måttband, vikter, pengar, klocka med rörliga visare, tärningar, flanomaterial till bråk.

Karin: Linjal, centikuber, cusinerestavar, flanomaterial till bråk, måttband – både litet och ett som vi
lånar från gymnastiken, palinspel, dl-mått, pengar, klocka med rörliga visare, våg, multiplikationskort,
lilla professorn, datorn – både spel och program.

Pia: Kuber och stavar som tillhör ”mellanstadiet”.

David: Stavar, mjölkpaket, gamla rostiga dl-mått, ej kompletta vågar med vikter, dataspel.

Lena: Väldigt lite. Kuber, sax och papper.

Gunilla: Pengar, tärningar, spelkort, geobräde, pussel, memory, olika typer av spel, dataspel,
flanomaterial till bråk.

Stina: Våg, kuber, måttband, spelkort, tärningar, tidtagarur, ”snottrer”

Lotta: Pengar, spel, tärningar, stavar, kortlek, dl-mått, våg, penna och papper, termometer,
dataspel.

Ingela: Läroboken mattestegen med tillhörande förtest, diagnoser, facit och lärarhandledning. Annat
material som finns är miniräknare, tärningar och kuber.

Svaren skiljer sig inte så mycket i denna fråga, men tillsammans blir det ett brett sortiment. De
vanligast förekommande konkreta materialen på skolorna är tärningar, spel av olika slag, s.k.
material för att leka fram ett intresse för matematiken. Pengar, kuber, vågar, måttband, flanomaterial
till bråk och dl-mått finns också på flera av skolorna.

3. Vad använder du dig av för konkret material?

Anna: Jag använder väl inte så mycket som man borde. Men jag använder måttband, klockan,
pengar ibland. Jag försöker ändå använda det som finns.



Karin: Som speciallärare använder jag nästan alltid något material. Det kan vara flanomaterial, dl-
mått, centikuber, pengar, lilla professorn, multiplikationskort, linjaler av olika slag – meterlinjal eller
måttband från gymnastiken. Datorn används periodvis till spel och program.

Pia: Lånar ibland lite från ”lågstadiet” t.ex. pengar. Materialet är ganska dyrt så vi får använda vår
fantasi. Jag använder omgivningen, i hemmen och här i skolan. Vi går ut och undersöker.

David: Mycket penna och papper och ritar upp matteuppgifter istället för att bara tänka
matteuppgifter i tal. Det blir inte så mycket mer för jag har så trångt. Det blir jobbigt att plocka undan
en massa i salen för att få plats med det konkreta materialet. Det hinner bli så mycket runt omkring
innan jag kommer till det jag skall göra.

Lena: Använder det som finns på skolan. Har man inte köpt material så kan man göra eget. Vi ritar
och klipper mycket. OH är bra för då kan du få lager på lager.

Gunilla: Dessvärre använder jag inte så mycket. Klassrummet är så litet och jag har 30 elever. Det
finns ingen lugn och ro förutom i klassrummet i och med att vi inte har tillgång till något grupprum eller
någon korridor där vi kan stänga om oss. I år har vi jobbat lite med tärningar – sånt som inte tar
någon nämnvärd plats. Jag känner att jag inte använt så mycket konkret material som jag har önskat.

Stina: Använder inte det som finns speciellt mycket men det skyller jag på att jag är så färsk. Fast
jag använder dock en del material t.ex. kartor, busstabeller, väderkartorna i tidningarna, ”snottrer”.
Jag försöker leta upp lämpligt material och finns det inget på skolan får jag komma på det själv. Nu
när jag får en fyra igen känner jag att jag måste ta in det från början så det blir en naturlig del att
jobba med konkret, laborativt material i matematiken.

Lotta: Konstruerar egna föremål med hjälp av penna och papper t.ex. kassaapparat. Sen använder
vi våg, dl-mått. Dataspelen används till viss del men de är mest för svaga elever som någon sorts
”drillprogram”. De får respons med det samma och kan göra om då det går dåligt.

Ingela: Miniräknaren, tärningar och läroboken. Förra året använde vi en del tändsticksproblem och
knep- och knåp men eleverna tyckte inte det var matematik och ville hellre räkna i boken.

Här räknar de inte alls upp lika mycket material som de gjorde i fråga två. Vad de olika lärarna
använder för konkret material varierar. Pengar och olika mätningsinstrument är något som används
av flera liksom penna och papper. En del använder mer än andra men överlag säger de att de bör
använda konkret material mer än de kanske gör idag.

4. Hur använder du konkret material i matematiken?

Anna: Vid genomgångar försöker jag vara konkret och jag plockar fram så de får plocka med
saker. Ibland arbetar vi tillsammans i helklass eller individuellt men även i grupper. Vi försöker gå ut
och mäta och väga saker. Boken tar upp vissa områden med nästan bara konkreta uppgifter som vi
samlar ihop till ett grupparbete.





Karin: Oftast har jag 2-4 elever. Det bästa är om det finns plats så de kan sitta med materialet själva
och jobba med det på sin plats. När vi arbetar med vikter har vi bara en våg och då brukar jag låta
dem uppskatta vad olika saker väger och försöka hitta balansen med hjälp av centikuber (en kub
väger 1 gram). Sedan kontrollväger vi och de brukar vara bra på att gissa. Många av mina elever har
svårt för att förstå nollans värde i de olika placeringarna men det går lättare om vi använder pengar
och räknar med. Vid enheter mäter och blaskar vi med vatten och går ut och mäter ute.

Pia: När vi senast arbetade med geometrin använde vi hemmen. De fick leta geometriska figurer
hemma. Är det fint väder går vi ut och jobbar och när vi arbetade med enheter samlade vi kottar och
småsten, sen mätte vi upp en liter kottar och ett kilo småsten. Mäter area på dörrar, böcker i
klassrummet. Bråk förklarar jag med hjälp av klassen och delar in den i hela och delar eller om jag
tar med mig något hemifrån t.ex. en gurka och delar på olika sätt. Jag försöker hitta matematiken i
vardagen. Ibland integrerar jag in bild – tangramgubbar, förstorar bilder med rutsystem. Man gör det
till en lek men det är matematiskt tänkande i det. Vi har på planer att ha en laborativ dag i matte, där
vi har olika stationssystem där de får gå runt och prova just det här med cl och dl i olika mått, slabba
med vatten. En förmiddag eller vad det kan bli.

David: Jag har gemensamma genomgångar på avsnitt några inte kommit till och några redan gjort.
Det får bli någon slags medelväg då vår lärobok gör att det är stor spridning. Några stationsövningar
är svårt att få till då de har olika mycket kunskaper, men vi går ut och stegar, mäter t.ex. skolgården.
Jag försöker få dem att rita mycket. Rita matematik i stället för att räkna matematik. Rita bilderna de
inte ser. Jag skulle vilja arbeta mer konkret men de största hindren känner jag är elevantalet och de
sociala problemen.

Lena: I den klassen jag har nu fungerar det inte att de själva arbetar med materialet. Det blir
lekstuga. Till min förra klass plockade jag ihop lådor så de kunde jobba två och två med material
och det tyckte de var roligt. Till subtraktion brukar jag låta dem använda pappersbitar så de själva
får prata matematik, förklara matematik men inte skriva ned någonting. Någon gång har jag gjort så
att de får bilda grupper och får i grupperna olika matematikproblem som de tillsammans löser och
sedan redovisar för varandra.

Gunilla: Jag går oftast igenom framme vid tavlan med hjälp av konkret material och ibland arbetar
de bara själva. Det finns inte material till alla mer än när vi använder sax, papper och penna. Om jag
skulle använda något utav allt det andra som finns, fick jag dela upp eleverna så några enstaka
arbetade praktiskt åt gången. Fast i och med att vi inte har något grupprum får de sitta kvar i
klassrummet och då blir det stökigt för de andra. Nu har vi jobbat lite med bråk och då har var och
en klippt och målat. Det är viktigt att alla elever får använda konkret material, men de svaga får mer
tid än de andra.

Stina: Det blir ju oftast när jag introducerar något nytt som jag plockar fram sådant som inte finns i
boken. Mest i inledningsskedet och sen kanske inte så mycket. De som förstår med det samma kör
bara på och för de som behöver mer tid plockar jag fram det igen. Geometrin som är så abstrakt är
väl där jag främst konkretiserar. Naturliga tal är svårt när man kommer in på negativa tal. Många
gånger får eleverna själva göra material de kan använda. Vissa kapitel är bara konkreta övningar och
de brukar vi spara här på skolan och ha som en workshopförmiddag med stationsövningar. Vi har en



halvklasstid då hälften har bild och den andra hälften har matte. Detta för att jag skall hinna med alla
elever. Då pratar vi matematik så att man lättare skall förstå matematik.
Lotta: När vi jobbar med enheter så väger och mäter vi. I geometrin ritar och bygger vi geometriska
figurer. Arbetsformerna är blandade. Är det en enkel station så gör de den själva och fortsätter
sedan räkna i boken, annars gör vi saker tillsammans. Saker som de har svårt för att själva upptäcka
gör jag som en demonstrationsuppgift eller om det är något nytt vi inte sysslat med tidigare.

Ingela: Använder inte mycket mer än läroboken. Eleverna är rädda för att halka efter och stressar
upp varandra. Om det är så att det tar stopp någonstans för flera elever tar jag till det konkreta
materialet t.ex. kuberna. Tärningen använder jag till sannolikhetsläran.

De sätt de intervjuade lärarna använder sig utav konkret materialet är ganska lika varandras. Det är
främst i vissa matematikområden som det konkreta materialet tas i bruk t.ex. geometrin. De flesta
säger sig använda det konkreta materialet mest till introduktion av något nytt moment då läraren visar
och går igenom framme vid tavlan.

5. Varför använder du dig av konkret material i matematiken?

Anna: Elever som har det svårt för sig behöver se och känna och få göra själva för att förstå. En del
förstår ändå men alla gör inte det.

Karin: De lär sig bättre, men det tar mycket längre tid. Många barn tilltalas av att det är något annat
än matematikhäftet. Det är viktigt att förklara för barn att de har olika sätt att lära in och det tror jag
att de förstår. Vissa lär sig genom att bara lyssna.

Pia: Vissa barn behöver mer förklaring. Genom praktiskt arbete ser och förstår de vad de gör.
Utvecklingen är så att man till slut får det mekaniskt att man kan och gör det utan att tänka. Man har
förståelsen. Både år 1-3 och 4-6 behöver se matematik så mycket det bara går. Jag försöker lätta
upp matematiken och göra den mer förståelig. Alla tycker det är roligt och det finns många som har
lättare för att hänga med vid lek, speciellt de lite svagare eleverna. Många gånger tycker jag att matte
är tråkigt, barnen tycker det är tråkigt. Men vid konkret arbete ser man barnen förstå på ett helt
annat sätt. De suckar inte lika mycket när vi skall ha matte. Jag får mycket respons och det gör att
jag kan lägga ner mer tid på övningarna. Jag ser att de hänger med.

David: Använder inte så mycket konkret material. Det tar för mycket tid att utveckla eget material
och det som finns på skolan är gammalt och tråkigt. Det blir lätt ohållbart och får inte sitt syfte, blir
gärna en lek. Samtidigt som de sociala- och kunskapsproblemen finns kvar så drar de in på
speciallärarundervisningen.

Lena: Eleverna behöver plocka. Det ger en helt annan förståelse. En del grejer vill man se, testa för
då förstår man ju. Ungarna förstår mer och tycker det är roligare, vilket jag också tycker. Min dröm
är att få alla elever i klassrummet att förstå att var och en lär sig på olika sätt, en del med kuber och
någon räknar på i boken och det är viktigt att det accepteras. Det blir kanske lite stökigt men det får



man vara beredd på. Det krävs mycket jobb men man får ut mycket också. Får man ingen respons
så tröttnar man.



Gunilla: Jag tror att ett varierande arbetssätt är det bästa för eleverna. Ibland vill de bara leka sig
fram med materialet. Matte är logiskt tänkande men det gäller att hitta former för och beskriva det så
det blir tydligt. Även om jag har lätt för siffror och för att förstå så har inte alla det. De som inte fixar
det att se i siffror behöver ha någonting att plocka med för att förstå siffrorna. Materialet skapar en
mer förståelse för vad det är egentligen man gör med matematiken. Vad det är man får fram när man
gör på ett speciellt sätt. De svaga måste ha konkret material att plocka med när de arbetar i boken.
De klarar inte riktigt av att översätta till papperet fast att de klarar det med materialet.

Stina: Jag märker att många elever har det svårt när de kommer till år 4 och det tror jag brister i att
de inte har arbetat så mycket konkret tidigare. De är inte vana vid det. För en del är det svårt att
förstå och då är det viktigt med vardagsexempel. Det behöver inte bara vara konkret material utan
konkreta exempel som de kan identifiera sig med. Så att de känner att de har nytta av matten. Det är
mycket lättare att förstå något när man får se det än när man bara får en formel framför sig. Formeln
är det sekundära. Det primära tycker jag är att man skall förstå vad det handlar om. Det kräver att
man lägger ned en del tid men det har man förhoppningsvis igen sedan för då förstår de oftast
snabbare.

Lotta: Mycket för att olikheterna hos eleverna hos barnen skall komma fram. En del passar det att
räkna i boken och de fixar det och har inre bilder så de klarar en uppgift med t.ex. dl-mått i huvudet.
Andra barn behöver se det och göra för att förstå. Så egentligen är det nog för att täcka in allas
behov. Visste man att alla inte hade behov av det skulle jag nog inte engagera mig på det viset. Sen
finns det också elever som ser det genom att räkna i boken men som behöver röra lite på sig. Då är
det bra med stationssystem. Eleverna skall få den praktiska och den teoretiska biten. Det hjälper
dem i framtiden om de arbetat med konkret material tidigare. Eleverna tycker att det är kul men
många tror jag upplever att det kan vara rörigt för det blir ofta pratigare och de skall samarbeta och
springa ut och in. De som tycker att matte är tråkigt tycker att det blir spännande och kul, men de
kan också fråga när vi skall ha matematik och menar då när vi skall räkna i boken.

Ingela: Stressen att nu måste jag hinna gå igenom det här och det här gör att jag inte använder
konkret material. Man är så inställd på att komma framåt som gör att man inte tänker på att man
skall ta in någonting annat.

Åter igen är lärarna ganska överens. De flesta använder sig utav konkret material för elevernas skull.
Eleverna behöver få ”göra för att förstå” som någon uttryckte sig. Praktiskt arbete blandas med
teoretiskt för att underlätta och lättare förstå det teoretiska. En del fortsätter med det även för att de
själva och barnen tycker matematiken blir roligare. Eleverna lär sig mer på ett roligt sätt.

6. Beskriv en situation som du planerar med konkret material i matematiken!

Denna fråga ställdes inte till David och Ingela eftersom de inte använder konkret material.

Anna: Jag börjar med att titta igenom lärarhandledningen för att få lite tips. Sen börjar jag med något
konkret exempel så jag får med mig eleverna med en gång. Jag låter eleverna vara aktiva. De talar



om och skriver på tavlan. Sen sätter vi igång att räkna i boken för att komma igång och knyta ihop
det vi gått igenom. Det är viktigt att barnen får vara aktiva.

Karin: Oftast har vi ingen gemensam genomgång. Jag går igenom veckan med eleven i fråga och
försöker planera veckans arbete. Ser till att de får läxa. Mycket handlar om att jobba framåt i boken
där vi tar hjälp av olika hjälpmedel.

Pia: Tittar i boken hur kursen ser ut och om det finns något i lärarhandledningen som jag kan
använda. Sen försöker jag tänka ut hur jag skall göra men det är inte ofta sånt sker i förväg utan det
kommer ofta över en natt. När vi jobbade med geometri gick jag först igenom böckerna och skrev
ned vilka grundkunskaper som ingick. Letade efter läxor och funderade på om det kanske kan
integreras med bild. Ibland gör vi små grupparbeten där eleverna löser uppgifter i grupp, förklarar för
varandra och redovisar för alla.

Lena: Jag tänker igenom vad som skall göras och sen i vilken ordning. Vad skall jag laborera på?
Det måste finnas tillräckligt många uppgifter som jag oftast gör själv. De snabba skall också sitta ett
tag så de svaga upplever att alla sitter och jobbar ett bra tag med det, annars lägger de svaga av när
de märker att de snabba är klara tidigt. Sen försöker jag göra uppgifter med olika kunskapsnivå. Att
göra i ordning ett material tar tid men har man en gång gjort uppgifterna behöver man bara fixa
materialet till andra tillfället och vid tredje tillfället behöver jag bara ändra lite så det passar klassen.

Gunilla: Planeringen beror helt på vilket material man har och hur mycket man har. Sen får man gå
igenom vad det här materialet egentligen visar och vilka som bäst behöver öva på det om det inte är
så att alla kan jobba med det på en gång. Måste jag välja ut en grupp elever som får jobba med det
så måste jag också hitta på något annat spännande som de andra skall göra så de inte sitter och är
avundsjuka. De som skall jobba med det här måste också kunna fungera ihop. Det är mycket med
gruppindelning. Är det ett nytt material kanske man tar de som bäst behöver det, men ser till att alla
får arbeta konkret någon gång.

Stina: T.ex. när vi jobbade med termometern så kollade vi väderkartorna i tidningen. Läste av dem,
kollade morgondagens väder, hur står vår egen termometer. På det gjorde vi en del snygga diagram.

Lotta: Jag tittar över i boken vad som verkar vara vettigt och inte. Ibland jobbar vi lite betingartat,
lägger till lite mer konkreta uppgifter som väga och mäta, titta på termometer o.s.v. Så gör vi ofta
och sen avslutar vi med någon form av test och då kan det vara både med konkret material och mer
teoretiskt.

Här har de lärare som arbetar med konkret material istället svarat på frågan hur de planerar ett
arbetsområde, inte hur de planerar att använda sig utav det konkreta materialet. De beskriver en
övergripande planering och går inte in i detalj.



6.2 Analys

Åter till didaktiken. Vad är det för konkreta material som används? Hur används de konkreta
materialen? och varför används de? Här i analysen redovisas ett eller flera utdrag ur intervjuer till
vardera frågan vad? hur? och varför? konkret material används i matematikundervisningen.

6.2.1 Vad?

Vad skall utgöra undervisningens innehåll? Det är den didaktiska selektionsfrågan. Vad för material
skall användas? Vad använder de intervjuade lärarna för konkret material?

Definitionen av konkret material varierar från person till person, men som jag nämnde tidigare menar
de flesta av de intervjuade lärarna att ett konkret material är något man kan ta på. Eleverna får med
hjälp av det konkreta materialet arbeta praktiskt med händerna. Göra saker med händerna i ett
teoretiskt ämne. De flesta säger att konkret material är ett hjälpmedel, något som åskådliggör bättre
och som ökar barnens förståelse. En av de intervjuade lärarna anser att ett konkret material är ett
material som redan är framställt och färdigt att börja jobba efter.
Gunilla är en av de lärare som här svarar utförligt och räknar upp mycket.

Här följer ett utdrag ur intervjun med Gunilla.

Jenny: Om jag säger konkret material vad tänker du på då?

Gunilla: Jag tänker på pengar, tärningar, spelkort, geobräde, det finns ju massor av material, pussel,
memory, olika typer av spel, dataspel finns ju också.

Jenny: Vad finns det mer utanför matten?

Gunilla: Utanför matten? Ja då finns det ju enormt mycket man kan göra. Klippa och klistra med
papper, måla, använda lera för att bygga landskap t.ex.

Jenny: Vad räknas som konkret material för dig, hur definierar du det?

Gunilla: För mig är det nog egentligen att man har någonting att jobba med händerna tror jag. Inte
bara tanken och ut i handen och ner på pappret utan att man har något man kan vika eller plocka
med.

Här visas det tydligt att man i första hand tänker på materialet, börjar räkna upp exempel på material
som de tycker är konkreta material. Efter mina följdfrågor formulerar Gunilla, och många så med
henne, en förklaring/definition av begreppet konkret material.



Innehållet av konkreta material på skolorna varierar till viss del. Tärningar, pengar, vågar, måttband,
dl-mått är några som är vanligt förekommande.
Gunilla är den lärare som har mest koll på vad skolan har för material och det troligen för att hon är
delaktig i inköp av material till matematiken.

Här följer ett utdrag ur intervjun med Gunilla.

Jenny: Vad finns det för konkreta material här på skolan?

Gunilla: Vi har ju en del flanomaterial, sen har vi de här spelen (palin), kortlekar, tärningar, det finns
massor av olika tärningar som man kan göra olika spel av. Sen har vi en hel del dataspel också. Fast
det är värre att använda dem tycker jag. Dels därför att vi aldrig kan ha så många. Jag kan aldrig
lämna eleverna där och då kanske jag har sex elever där som jag måste ta hand om och alla andra
kvar i klassrummet. Jag kan inte ens gå emellan.

Jenny: Datorerna är inte i klassrummet?

Gunilla: Nej, vi har en speciell datasal.

Jenny: Vad är det för dataspel?

Gunilla: Det är de här vanliga som kommer ifrån bokförlagen. Natur & Kultur och Gleerups. De
fungerar bra men jag tycker man tröttnar snabbare än på vanliga spel.

Jenny: Saknar du något material?

Gunilla: Nej jag tycker vi har det mesta faktiskt. Det känns bra. Sen har jag kunnat köpa in lite i år
så vi har. Vi har då använt oss av pengar som är avsatta till elevens val. I och med att vi har matte i
elevens val har vi kunnat ta de pengarna också. Både till böcker och annat material.

Den skola Gunilla jobbar på är en av de skolor som har en hel del konkret material. Lärarna på
denna skola är dock inte alla vetande om var materialet finns för andra lärare på samma skola säger
att det inte finns speciellt mycket. Dessa räknar heller inte upp lika mycket som Gunilla gör.

Papper och penna är något, utöver det tidigare nämnda i intervjuerna, som flera nämnt att de
använder i sin undervisning. Trångboddheten gör att några inte använder konkret material så mycket
som de skulle önska. Någon ”skyller” på att han/hon är färsk men sedan räknas flera material upp
som används i undervisningen. En av lärarna talar om att det framställda materialet är ganska dyrt så
han/hon använder sig mycket utav naturen som finns runt skolan. Tre lärare säger att det som inte
finns det kan man göra själv. Anledningar till att de eventuellt inte använder allt som finns på skolan är
att det kanske inte är komplett, fungerar inte med klassen eller tar för mycket plats och tid.



Här följer ett utdrag ur intervjun med Anna.

Jenny: Vad använder du för konkret material i matematiken?

Anna: Jag använder inte så mycket som man borde göra men måttband kommer fram om vi jobbar
med det, sen är det ju klockan som vi använder också. Sen plockar vi fram pengar ibland. Lite
blandat, OH använder jag ibland så alla kan se vad jag plockar med.

Jenny: Använder du det material som finns på skolan?

Anna: Jag försöker i alla fall. Det beror lite på hur matteboken man jobbar efter är upplagd.

Jenny: Finns det mycket förslag i boken på hur man kan jobba med konkret material?

Anna: Både ja och nej. Det finns vissa kapitel som är tänkt att man skall kunna jobba med
laborationer, man går ut och mäter, väger saker och ting. Väldigt korta kapitel. Nu har vi gjort så att
vi hoppar över dem och samlar dem i en klump och har som ett grupparbete om det i stället.

Här följer ett utdrag ur intervjun med Pia.

Jenny: Vad använder du för konkret material i matematiken?

Pia: Allt som finns omkring oss. Det är väl det som vi har jobbat mycket med, inte så mycket med
det framställda materialet som finns för matte. Det finns lite sådant undangömt någonstans. Man hittar
det om man letar i lådorna men det finns väl några kuber och lite stavar. Sen får man använda sin
fantasi. Det är rätt så dyrt sådant material faktiskt om man skall köpa in. Lågstadiet tror jag har
satsat mer och jag har hämtat en del ifrån dem, pengar och sådant där. För det har vi inte här på
mellanstadiet, men det var jättebra och jobba med när vi hade affärsverksamhet i fyran.
När vi jobbade med geometri använde vi hemmen rätt mycket. Hemläxor, att de letade geometriska
former, mätte, hitta en LP skiva i hemmen idag innebär att de får rota lite. Föräldrarna tyckte det var
roligt. Geometrin är lätt att göra konkret. Nu har vi jobbat med enheter och det är också lätt att göra
konkret. Vi har samlat kottar, gjort en liter kottar, vägt ett kilo småsten hämtat från vår natur som går
att göra mycket med.

I och med att Pia inte har så mycket färdigt material på skolan skiljer hon och Anna sig lite. Övriga är
som jag tidigare nämnt varierande. Många menar att de borde jobba mer konkret än vad de gör
precis som Anna sa. Pia menar att för henne har saknaden av färdigkonstruerat material inte någon
betydelse för om man kan jobba konkret eller inte.

Vad –frågan är här ganska vid. Vad det finns för konkreta material, på skolan och övrigt samt vad
lärarna använder för konkreta material. Alla har tillgång till några av de från läromedelsföretagen
framtagna materialen men alla använder det däremot inte. Några använder sig bara utav så att säga
färdigt material medan andra även blandar med det egenframställda materialet. Vad man använder



sig av för material har inte så stor betydelse för någon utan fantasin är enda hindret. Pengar, dl-mått,
måttband, spel av olika slag är exempel de ger.

6.2.2 Hur?

Hur undervisningsinnehållet skall bearbetas i undervisningen är den didaktiska
kommunikationsfrågan. Hur skall innehållet användas? Hur använder lärarna i min undersökning
konkret material?

Hur lärarna använder sig av konkret material beror helt på hur mycket plats och material det finns.
Oftast finns det inte material så det går att arbeta i helklass utan flera lärare använder själva materialet
tillsammans med eleverna vid genomgång av ett nytt moment och för en diskussion. Räcker
materialet kan gruppuppgifter förekomma. Ingen använder stationssystemet regelbundet utan det blir
par- och gruppuppgifter. Beroende på vilket matematikområde de arbetar med så läggs det upp
olika. Geometrin är det område som de flesta konkretiserar och då främst längd-, area- och
volymmätning då de gärna går ut och mäter. Statistikens sannolikhetslära, som för övrigt inte tas upp
speciellt mycket i år 4-6, tar hjälp utav tärningen. När de arbetar med bråk är det tre som har tillgång
till flanomaterial och använder det ibland. Någon annan kör det klassiska med tårtbitar eller delar in
klassen i hela och delar.

Här följer ett utdrag ur intervjun med Gunilla.

Jenny: Hur använder du dig av konkret material?

Gunilla: Använder det inte lika mycket som förra året. I fyran använde vi konkret material mer för
då hade vi ett annat större klassrum. Då kunde några arbeta praktiskt åt gången. Några sitter kvar i
klassrummet och några utanför och så går det runt. Ibland har vi kunnat ha spectid samtidigt så vi har
kunnat vara två lärare. Jag tänker mest på de här spelen som man vänder och ser om det är rätt
genom att det bildas ett motiv på baksidan. Målet är att det skall finnas material framme alltid och att
man inte skall behöva plocka undan allt utan ha det lättillgängligt.

Här följer ett utdrag ur intervjun med Lena.

Jenny: Hur använder du dig av konkret material?

Lena: Det beror lite på. Först kan det vara att man kastar ut ett material och de får undersöka
därifrån, men sen kan det vara att man repeterar med hjälp utav tavlan eller går igenom något
speciellt, pratar gemensamt om det är något de inte förstått. Framför allt går vi ut vid längdmätning,
det tycker jag är rätt så roligt. Jag försöker leva upp till det jag pratar om. Jag kanske inte gör
samma saker varje gång med alla och det kanske inte alltid blir lika. Jag försöker variera det och
ibland kanske det blir att man är ute mer. Förra omgången när jag hade en fyra så jobbade vi med
bråk och då plockade vi ihop väldigt mycket det som fanns på skolan i olika färger, lade i lådor så
att det fanns. Då fick de jobba två och två för mer kunde vi inte fixa. Det blev ju en femton lådor.
Det fungerade jättebra i den klassen och vi var ute och mätte och sådana här grejer. Men med den
klassen jag har nu skulle det inte alls fungera. För skulle jag plocka fram de här lådorna och



iordningställa, för det tar ju mycket tid också, vill man ju ha något tillbaka också. Det skulle bara bli
lekstuga. De klarar inte en sådan grej. Så där har det mer blivit att jag har kanske gjort och lagt på
OH eller ritat på tavlan så har det varit genomgång. Sen har de fått jobba med ett antal uppgifter.
Utifrån det har man sett om de har förstått.

Jenny: Då blir det inte så mycket att de själva sitter och plockar med material?

Lena: Nej det fungerar inte. Och det tycker jag är lite synd för jag tycker nog att det här plockandet
och det här det ger mycket mer, det gör det. De får en helt annan förståelse. I många klasser brukar
jag göra så att jag har kuber, en kublåda med saker som man alltid har till hands. Det är alltid
jättebra för vad man än skall göra ibland så kanske barnen inte fixar det och då kan man plocka fram
den där lådan –” men ta här nu tio stycken och plocka bort härifrån, använd de här nu. Plocka med
de här tills då har förstått vad det är du gör”. Det tycker jag är jättesmart, än stå och mala på den
ena förklaringen efter den andra.

Här följer ett utdrag ur intervjun med Stina.

Jenny: Hur använder du dig av konkret material?

Stina: När vi har jobbat med tema har vi också jobbat med matte. Vi jobbade med Odysseus
irrfärder och då gjorde vi sådana här bårder där de fick göra geometriska figurer, det handlar
mycket om geometri. De fick mäta för att det skulle vara precis lika och se symmetrin i det hela. Det
är också en del av matematiken att kunna se bilder. Viktigt tycker jag det är att få in matematiken i
andra ämnen än bara i matematiken.
Vi har varit ute och mätt, tagit tid på bilar, km/h och sådana saker. Vi hade en fartkontroll här i
höstas.

Jenny: Är det inom något annat område i matematiken som du använder konkret material, t.ex.
bråk?

Stina: Vi har jobbat väldigt lite med bråk. Olika läroböcker jobbar olika mycket med det, och den
läroboken vi har tar upp bråk väldigt lite. Enda delen med bråk är i kombination med decimaltal och
procent. Däremot jobbar den här boken mycket med ekvationer och gömda tal. Så lite är man ju
styrd av läroböckerna, och inte så lite. Nånstans känner man att även om man själv har mycket idéer
och vågar gå ifrån läroböckerna så är det förhoppningsvis ändå ganska kloka människor som suttit
och gjort en mattebok med en progression som är bra för eleverna. Sen missar de saker som man
själv får lägga till. Den boken vi har kör kort division så då får man lägga till liggande stolen så
eleverna får välja det som passar dem bäst. Den biten måste man också få med. Att barnen måste
tänka matte, de måste förstå matte, skriftlig matematik, att kunna dela upp. Det är ju på något vis
också lite konkret att kunna dela upp tal, förstå vad det är de håller på med. Fast då har de inget
material i handen. Just det här med bråk är det klassiska tårtbitar, man delar och man klipper sönder
papper och försöker illustrera det på alla möjliga sätt och vis. Det är ju också konkret. Man kanske
jobbar mer konkret än vad man tror.



Gunilla säger att bristen på utrymme nu gör att arbetet blir begränsat. Bristen på material till hela
klassen gör också sitt till. Nu arbetar några åt gången med det konkreta materialet. Lena är en av de
lärare som själv samlar ihop och konstruerar det material hon behöver. Hon känner sig inte styrd till
läromedelsföretagens konkreta material och inte heller till att det skall bli likadant år från år. Stina
nämner tema, att de tar in matematiken i temaarbeten som skolan genomför. Hon tycker det är
viktigt att matematiken kommer in även i andra ämnen än i bara matematiken.

På hur-frågan svarar lärarna hur de arbetar med konkret material. Gemensamt för lärarna är att
arbetssättet varierar beroende av vad för klass de har. Det här är inte bara gemensamt för dessa tre
utdrag utan gäller över lag. Flera av lärarna vet ganska bra hur de arbetar och behövde inte tänka
efter så mycket på denna fråga. Visioner finns hos de flesta, men de är mer eller mindre genomförda.

Hur de olika lärarna går till väga när de använder det konkreta materialet framgår inte i den, där jag
ber läraren beskriva en situation där de använder konkret material, utan de har svarat mer
övergripande på hur de planerar ett helt arbetsområde där de tar in konkret material. Många utgår
ifrån läroboken och byter ut vissa moment och ersätter dem med konkretiserade uppgifter som de
oftast gör själva. Mycket handlar om organisation, var skall eleverna sitta och jobba med det här
materialet om det tar mer plats än bänken kan ge?, vilka passar för att arbeta tillsammans?, räcker
de här uppgifterna?, räcker materialet? o.s.v. De som svarat på denna uppgift trycker på det
organisatoriska och sociala, inte på det didaktiska.

Här följer ett utdrag ur intervjun med Lotta.

Jenny: Beskriv en situation du planerar med konkret material!

Lotta: I fallet med enheter då jobbade vi mycket tillsammans. Jag har en resursperson på matten
som tar ut en liten grupp som har det väldigt kämpigt. Då planerar vi oftast tillsammans och tittar på
området i boken och tittar över vad vi tycker verkar vara vettiga uppgifter och vad som inte är
vettigt. En del stryker vi helt enkelt, vi har en arbetsgång, ett papper vi skriver till eleverna där vi har
skrivit upp vilka uppgifter som vi vill att de skall göra och vilka de kan hoppa över. Ibland jobbar vi
lite betingartat. De har en gång att följa och de jobbar på sitt ställe. Så har vi gjort med enheter. Vi
har tagit bort en del uppgifter och lagt till lite eget. Det vi har lagt till är mer konkret så att säga. Med
väga och mäta, titta på termometern och gå ut och mäta runt huset. Så gör vi väldigt ofta och sen
avslutar vi rätt ofta med någon form av test och då kan det vara både med konkret och mer
teoretiskt. Gruppen är väldigt ”spridd”, vilket betyder att många kanske inte kommer till det här
testet och många kommer mycket längre. Så vi har väl egentligen inget avslutande att nu skall alla ha
komma hit och hit har alla nått innan vi slutar. Så jobbar vi inte. Vi har ju ett mål som vi strävar emot
men sen är det inte alls så att alla når dit.
Det blir sällan att vi planerar varje lektion. Vi har en tanke om att den här veckan skall vi göra det
här och då tar man med sig det som behövs och kanske bär det mellan klasserna. Jag kan inte säga
att jag planerar varje mattelektion in i detalj. Utan mer själva området och vad som skall hända när
de har nått dit och ungefär hur lång tid det skall få ta i veckor. Lite övergripande titta på vad som kan
vara lämpligt som läxa framöver.

Här följer ett utdrag ur intervjun med Gunilla.



Jenny: Beskriv en situation som du planerar med konkret material!

Gunilla: Det beror ju helt på vilket material man har och hur mycket man har utav det materialet. Så
får man gå igenom vad det här materialet egentligen visar och vilka som bäst behöver öva på det om
det inte är så att alla kan jobba med det på en gång. Då måste jag först välja ut en grupp elever som
får jobba med det. Sen måste man försöka  hitta på något annat spännande som de andra skall göra
så de inte sitter och är avundsjuka. De som skall jobba med det här måste också kunna fungera
ihop, annars blir det inte mycket gjort. Så det är väldigt mycket med gruppindelning tycker jag. Och
sen rent praktiskt var de skall sitta naturligtvis. Det är mycket organisatoriskt runt omkring, det blir
det ju.
Jenny: Gruppindelning sker då utifrån vilka elever du anser behöver träna mer på just det området?

Gunilla: Ja om det är så att materialet inte räcker till alla och om det är så att alla någon gång har fått
testa. Är det ett nytt material kanske man tar de som allra bäst behöver det
Men ser man att den och den personen kommer bara att sitta och prata med varandra om jag låter
dem jobba ihop här. Då tar jag en utav dem och en annan som kanske är starkare som får testa och
då kan jag få in de andra. Då får alla känna att de får testa.

Lotta beskriver, och många så med henne, hur hon lägger upp ett helt arbetsområde inte direkt hur
arbetet med det konkreta materialet går till. Mycket handlar om organisation – hur det skall gå till i
stora drag istället för detaljplanering. Gunilla tar upp det organisatoriska som: Var skall eleverna
vara? Räcker materialet åt alla eller är det bara några åt gången som kan jobba med det här
materialet? Det ligger mycket av planeringsarbete rent organisatoriskt bakom undervisningsinnehållet.

6.2.3 Varför?

Den didaktiska legitimitetsfrågan - varför ett kunskapsområde skall representeras i undervisningen.
Varför använder de intervjuade lärarna sig av konkret material?

De sex lärarna som regelbundet använder konkret material i sin matematikundervisning gör det för att
de anser att det ger eleverna en ökad förståelse. Att de lär sig bättre när de får sitta och plocka med
ett material, när de lättare kan se vad det är de räknar på. Två av de övriga tre lärarna använder sig
inte speciellt mycket utav konkret material. Detta på grund av elevantal eller elevantal i kombination
med för litet klassrum. Att det lätt blir en lek är en annan orsak liksom de ökade sociala problemen.
En av dessa två har inte heller speciellt mycket material på skolan och har inte den tiden det skulle ta
att skaffa fram eget. Att köpa in är inte heller att tänka på med dagens ekonomi. Den tredje läraren
säger att han/hon känner sig stressad över att vara tvungen att hinna med planeringen så det ”glöms”
bort.

Här följer ett utdrag ur intervjun med Karin.

Jenny: Varför använder du konkret material?



Karin: Alla har olika sätt att tänka, det gäller matte också, och det tror jag barn förstår. De pratas ju
mycket om olika inlärningsstilar nu. Antingen lär man sig så eller så, via syn eller på andra sätt och att
alla har olika sätt. Vissa lär sig bra genom att bara lyssna, andra måste läsa, göra med händerna för
att förstå. Det är en fördel med att du både kan jobba själv med händerna och se vad du gör
samtidigt som någon kanske förklarar och du tänker själv. Då har du ju alla steg i inlärningen och att
det hjälper många det är jag övertygad om att det gör.

Här följer ett utdrag ur intervjun med Lena.

Jenny: Varför använder du dig av konkret material?

Lena: Jag tycker att en del grejer, i alla fall fungerar jag så att jag vill se, jag vill testa, jag vill göra
grejerna. För då förstår man ju. Jag är lite pysslig. Jag kan plocka och dona med mycket, det går väl
igenom egentligen i alla ämnen. Jag kan göra och bygga grejer på SO:n också och då tror jag, att då
blir man inte så rädd för det här att det kanske blir stökigt i klassrummet. Man måste lägga ner en
massa energi på det, men har man en gång gjort det går det fortare för varje gång. Antingen kan du
spara materialet uppsorterat som det är eller också vet du att du har det materialet och så kan du
göra en ny variant på det. Jag tror att det är det. Dels därför att jag tycker att ungarna förstår mer
och det blir roligare också. Det blir lite annat. Man har ju olika elever. Min dröm alltid är att få alla
elever, i klassrummet, att förstå att var och en lär sig på olika sätt. Sitter Pelle och hämtar sina kuber
för att han inte förstår på annat sätt utan måste ha kuberna och Lisa forcerar fram i boken för att hon
kan allt det här, då måste man kunna acceptera det. Det tycker jag är jätteviktigt. Gör alla det, om
man lägger upp det så att alla jobbar med det. Jag brukar köra det här med subtraktion med lån med
bara pappersbitar, och så får de inte skriva någonting. Utan de skall förstå, förklara hela tiden, prata
då att nu tar jag en hundring. Jag växlar den till tio tior, eller tio tiotal, och så tar jag ett tiotal och gör
om till tio ental. Att de skall kunna göra det med hjälp utav papperslappar. Då tror jag att de fattar
mer. Annars vet de aldrig var de tiorna som man skriver där uppe kommer ifrån. Sen tycker jag att
det är kul.

Här följer ett utdrag ur intervjun med David

Jenny: Varför använder du dig inte av mer konkret material?

David: Jag tycker inte att jag kan använda det i min klass. Jag har för mycket elever för att göra det.
Jag kan inte springa runt till 27 elever när de fastnar; ”vad är det här?” ”Vad betyder det här?” Den
tiden finns inte, då får jag ha mera grupptimmar till att göra det. Jag skulle vilja göra det.

Jenny: Största orsaken till att du inte kan jobba så konkret är alltså antalet elever?

David: Det och de sociala problemen känner jag är det största hindren, men det kan ju vara så att
jag gör det till hinder också men det stannar på en vision, man orkar inte dra det vidare. Det skall
vara likadant i alla ämnen. I historia skall jag helst komma in som Gustav Vasa. Det är jättehäftigt,
skitbra men vem orkar det?



I svaren på varför -frågan märks tydligt att det är främst för elevernas ökade förståelse som lärarna
använder det konkreta materialet. Att lärarna själva tycker det är kul kan fungera som en sporre men
tyvärr räcker inte tiden till för alla. Elevantalet ökar samtidigt med de sociala problemen i skolorna
och ligger till orsak varför några lärare inte konkretiserar.



7. DISKUSSION

Min problemformulering var

♦ Vad använder lärare i år 4-6 för konkreta material i sin matematikundervisning?
♦ Hur gör lärare i år 4-6 för att konkretisera matematikundervisningen?
♦ Varför väljer de som konkretiserar matematikundervisningen att konkretisera?

Jag har läst böcker för att få insikt i vad forskarna säger om olika inlärningsteorier och framför allt
vad de skriver om konkret material. Det har inte varit lätt att hitta bra material som handlar om att
undervisa med hjälp av konkret material utan det ges mest förslag på hur man skall jobba med det
konkreta materialet d.v.s. förslag på uppgifter ges där konkret material används i
matematikundervisningen.

Inom konstruktivismen betonas användandet av konkreta material vid inlärning. Elever har lättare för
att lära sig det teoretiska då de får ta hjälp av något konkret. Många av oss behöver ta till hjälpmedel
i flera sammanhang så varför inte göra det i matematikundervisningen också. LPO 94 kräver inte att
konkret material skall ingå i undervisningen på samma sätt som Lgr 80 gjorde. Lgr 80 var väldigt
inspirerad av konstruktivismen och Piagets teorier. I dag är det Vygotskij och konstruktionismen
som är ”ledande” av de olika inlärningsstilarna. Vygotskij poängterar mycket med användandet av
redskap och på det sättet tillsammans med språk utvecklas tanke och lärande. Att prata matematik
är därför mer aktuellt nu. Under mål att sträva mot i Kursplaner för matematik ”skall skolan i sin
matematikundervisning sträva efter att eleven förstår och kan använda logiska resonemang, dra
slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande”
(Kursplanen för matematik s.51). Att tala matematik lägger Malmer (1992) vikten vid, barnen kan
då berätta hur de tänker och deras lösningsförslag stimuleras och tas tillvara.

De flesta av de lärare jag intervjuat verkar veta hur de skulle vilja ta in konkret material i sin
matematikundervisning. Sen att alla inte gör det fullt ut är en annan sak. Flera av lärarna säger sig inte
använda det konkreta materialet i den utsträckning de kanske önskar men i intervjuerna får jag fram
att de har mycket idéer och tankar kring hur de skulle kunna eller skulle vilja jobba med det material
de har eller kanske behöver skaffa.

Vad beror det då på att de inte konkretiserar mer än vad de gör? Eller är det så att de konkretiserar
men inte tror det för att de inte använder sig utav det köpta, färdigkonstruerade materialet? Ja, vad
det kan bero på fick jag till viss del svar på i mina intervjuer. Om jag då börjar med den didaktiska
frågan varför lärarna använder konkret material i matematikundervisningen så ser jag flera orsaker
och kan till viss del acceptera dem. Tiden vet vi alla att den inte räcker till så mycket som vi skulle
önska ibland. För oss lärare känns det som att den aldrig räcker men det håller säkert inte alla andra
yrkeskategorier med om. Att samla ihop ett material till en hel klass tar tid och det måste det få göra,
annars tror jag inte att det blir bra. Ett förhastat arbete blir oftast inte ett bra arbete. Många säger att
det tar för lång tid att ställa i ordning ett nytt, eget material. Skall man lägga ner extra arbete så vill
man också få något tillbaka.



De lärarna som använder konkret material i matematikundervisningen säger att de konkretiserar för
att det ger eleverna en ökad förståelse. Eleverna lär sig bättre och lättare då de får använda något
konkret material att jobba med i sin inlärning. Nu gäller det inte alla så jag skall inte generalisera, men
för många elever är det lättare samtidigt som det är roligt. Att vissa människor har svårare för
matematiken är vi nog alla överens om. Varför inte då hjälpa dem på traven när vi nu kan. Som flera
av lärarna sa så lär vi oss alla på olika sätt. Vi lär oss till och med på olika sätt inom olika områden
fast det är samma ”jag” så att säga. Just det här med inlärning med hjälp av konkret material kopplar
vi till konstruktivismen och framförallt Piaget. Lgr 80 som för övrigt är uppbyggd mycket på
konsktruktivismen kräver användandet av konkret material på ett helt annat sätt än vad LPO 94 gör,
som är öppnare och kan tolkas mycket friare av lärarna.

Endast en lärare konkretiserar inte alls och då är det främst stressen att hinna med den av läroboken
uppställda planeringen som är orsaken. Att lärare känner denna press kan ses både positivt och
negativt. Visst tycker jag det är bra att de tar ansvar och försöker hinna med vad de olika
styrdokumenten kräver men samtidigt är det dumt att eleverna lär sig lite och förhastat inom ett
område istället för att de lär sig från grunden och går uppåt i färre områden. Det är bättre att kunna
det bra och hellre lite mindre än att bara känna till lösa delar i flera områden.

I dagens klasser verkar det som att de sociala problemen mer och mer tar överhanden i
undervisningen och det är fullt upp med att lösa dessa. Samtidigt växer klasstorlekarna och det blir
allt trängre i klassrummen och flera klasser skall skickas till en redan full skola. Då jag ber lärarna
beskriva en situation där de planerar att använda konkret material så beskriver de för mig istället hur
de planerar ett helt arbetsområde i matematiken. Vad för grundkunskaper eleverna måste lära sig,
hur aktiviteterna skall gå till, hur lång tid får de hålla på med det här o.s.v. Min tanke var att de skulle
beskriva mer i detalj hur en situation med konkret material kan gå till. Att lärarna nu beskrev det
övergripande tycker jag blev intressant. Det visar på att lärare idag har mycket att planera så
detaljplaneringar förekommer inte alltid. Organisation är sådant som lärare idag måste ta mer hänsyn
till. Idag finns inte lika mycket plats kvar i skolorna varken i klassrum eller runt omkring. Elevantalet
ökar och bidrar till att aktiviteter som kräver plats också måste minskas ned till nästan ingen plats alls
eller tas bort helt.

Orsakerna som de inte direkt anger utan som jag kan gissa mig till i inervjuerna är många. Lärare i
dag orkar inte lägga ner extra arbete för man vill ju som sagt ha något tillbaka också. Någon har
bestämt sig för att läraryrket är hans/hennes jobb inte dess liv. Det finns så mycket de skulle önska
att de hann men som sagt tiden rinner iväg.

Hur gör lärarna när de konkretiserar undervisningen? Svaret är enligt resultatet varierande och tur är
väl det. Någon använder det mer regelbundet än andra. De flesta använder konkret material vid
genomgångar då de skall gå igenom något nytt och då oftast i helklass. Många går ut och väger och
mäter och utnyttjar på det sättet konkretion i geometrins vikt-, längd- och areaenheter. Karin som
arbetar som speciallärare jobbar mer individuellt med det konkreta materialet eftersom eleverna som
har matematik hos henne kommer från olika grupper och har mer behov av hjälp i matematiken men
inte behov av samma hjälp för den delen. Någon lärare säger att det kanske mest är de som
verkligen behöver ta hjälp av det konkreta materialet som får använda det. Anledning till det är
återigen bristen på plats och även bristen på material. Oftast finns det inte material till en hel klass och
då blir det lätt de mest behövande som får använda det. Samma lärare säger att det är lika viktigt att



alla får prova på och försöker lösa det med rotation. Malmer (1992) skriver att laborativa övningar
inte bara bör förekomma för svaga elever utan ses som ett naturligt led i arbetet. Denna lärare säger
att det är lika viktigt att alla får prova på och försöker lösa det med rotation. Positivt tycker jag att
det är att flera lärare arbetar med konkret material. Det trodde jag inte riktigt innan jag började min
undersökning. Att de använder sig av olika sätt ser jag också som positivt. Jag har nu fått se och
höra hur det kan gå till och som nyutexaminerad lärare nu i vår känner jag till några fallgropar som
jag förhoppningsvis lyckas undvika.

Vad använder sig då lärarna av för konkreta material? Många räknar upp spel, tärningar och
dataspel. Som jag ser det är det lite mer av lekmaterial. Man använder det för att leka fram
undervisningen.  Barnen får en annan upplevelse för matematik och tycker det är kul.
Sedan nämns linjal, måttband, flanomaterial, kockan och pengar. Här relateras matematiken till
verkligheten. Här får eleverna prova på och lär sig se att man har nytta av matematiken. Sandahl,
Unenge och Wyndhamn (1990) skriver att all den matematik man lär sig i skolan har alla inte
användning för i verkliga livet samtidigt som det finns matematik i vardagslivet som inte
skolmatematiken tar upp t.ex. begrepp som drygt och knappt. Det tycker jag är märkligt. Matematik
är ett svårt ämne och många barn har svårt för just matematiken även som vuxna. Lossnar inte
”proppen” i skolans lägre år tror jag att den har väldigt svårt för att lossna och då dras man med
svårigheterna med matematik.
Sen har vi konkret material så som cusinerestavar, kuber och centikuber. Dessa kanske mer kan ses
som hjälpmedel för att förstå ett matematiskt tänkande. För att öka förståelsen inom matematik och
för vad det är.

Efter detta arbete känner jag ännu mer inspiration till att börja undervisa i matematik. Som
tvåämneslärare i matematik och textilslöjd ser jag fördelen med att arbeta konkret och efter avslutad
utbildning och mycket tack vare detta arbete kommer jag i min matematikundervisning att använda
mig av konkret material. Intervjuerna med lärarna har gett mig idéer till hur jag kommer att lägga upp
min undervisning där givetvis det konkreta materialet har stor betydelse.
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Intervjufrågor med följdfrågor Bilaga 1

Vad tänker du på om jag säger konkret material?
Vad tänker du på om jag säger konkret material i matematik?
Vad är konkret material för dig?

Vad finns det för konkret material på din skola?
Räkna upp exempel
Vad räknas som konkret material?
Vad finns det för konkreta material – inte bara här på skolan?

Vad använder du dig av för konkret material?
Använder du dig av konkret material?
Hur har du gjort urvalet?
Varför använder du dig inte utav det andra materialet på skolan?

Hur använder du konkret material i matematiken?
På vilket sätt använder du dig av materialet?
Visar du själv för alla eleverna samtidigt?
Låter du eleverna själva arbeta med materialet i par eller i grupp?
Använder du det som stationsövningar?
Varför har du valt just det till det området? Ex. cirklar till bråk istället för stavar
Aritmetik – Geometri – Statistik – Bråk – Procent - Algebra

Varför använder du dig av konkret material i matematiken?
Varför har du valt att använda just det här materialet?
Är det inom vissa/enstaka områden du använder konkret material?

Beskriv en situation som du planerar med konkret material i matematiken!
Hur lägger du upp det?
Hur kan det gå till, lektion – planering?


