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Konkret undervisning  
 

En fenomenografisk studie av  
pedagogers uppfattningar om konkret undervisning 

 
 
 
Abstract 
 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka pedagogers uppfattning om konkret 

undervisning. Skolverkets Aktuella Analyser från 2007 visar en tydlig minskning av konkret 

undervisning och härigenom påverkas elevernas motivation och studieresultat. I 

forskningsbakgrunden tas aktuell forskning kring ämnet upp med Dewey som grund för 

teorin. Undersökningen har skett genom öppna intervjuer och en fenomenografisk analys av 

materialet har genomförts. Analysen av utfallsrummet resulterade i tre kategorier av 

uppfattningar. Dessa visar att pedagogers uppfattningar skiljer sig åt kvalitativt när det gäller 

syfte, fördelar och utmaningar. De olika kategorierna går från en ytlig inställning till en mer 

grundläggande uppfattning om konkret undervisning.  

 

Nyckelord: Konkret undervisning, Fenomenografi 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Skolverkets aktuella analyser (2007) visar att elever får en ökad abstrakt undervisning. Skolan 

blir återigen läromedelsstyrd.  

 
Från och med årskurs 4 eller 5 sker vanligen en förändring av undervisningens karaktär. 

Undervisningen blir mindre varierad och mer läromedelsbaserad. Läromedlen väljs av 

lärarna utifrån att de anses överensstämma med kursplanens mål. Elevernas entusiasm och 

intresse för ämnet tycks ofta dala i samband med den läromedelsstyrda undervisningen. 

(s.32) 

 

Djupare kunskap kommer enligt Dewey (1980) i själva verket till genom att kombinera 

abstrakt med konkret1 lärande. Användningen av konkret material minskar enligt Skolverket 

och denna uppsats undersöker om detta har något samband med pedagogers uppfattningar om 

konkret undervisning. Uppsatsen belyser pedagogers uppfattning om konkret undervisning. 

Dewey betonar vikten av samhällsanknuten undervisning och pekar på möjligheterna med 

konkret undervisning. Elever får en ökad förståelse när undervisningen är kopplad till 

verkligheten. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) styrker denna åsikt och 

anser att kunskap kommer till genom olika arbetsformer varav det praktiska är en av dessa.  

 

Utifrån den erfarenhet vi har av konkret undervisning anser vi att den bl a tillför en helhetssyn 

på skolans olika ämnen. Genom ett tematiskt arbetssätt ges otroliga möjligheter i 

undervisningen. Eleverna får genom konkret undervisning ett sammanhang av livet och den 

ger en större förståelse för samhället i stort. Alla skolor kan genom det konkreta arbetssättet 

använda sig av närmiljön. Närmiljön ger många och goda tillfällen till lärande. Detta 

arbetssätt bidrar till en stor arbetsglädje vilket gör det enklare att lära. Konkret undervisning 

är ett levande arbetssätt där allas erfarenheter och kunskaper kan användas i ett 

gruppsammanhang. Under lärarutbildningen har vi deltagit i olika kurser med skiljda 

inriktningar. Samtliga kurser poängterar betydelsen av den konkreta undervisningen. Den 

didaktiska delen av kurslitteraturen framhåller vikten av att arbeta på detta sätt. Genom olika 

utvärderingar gjorts under VFU2-perioderna har det visat sig att eleverna lättare erfar kunskap 

med en konkret undervisningsplanering. Vi har ofta sett tendenser i skolan som tyder på att 

                                                 
1 Enligt Nationalencyklopedin (2007) är konkret ett substantiv som betecknar något som kan vägas och direkt uppfattas med sinnena.  
2 Verksamhetsförlagd utbildning 
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Skolverkets analyser stämmer. Den konkreta undervisningen kommer i skymundan och 

läroboken är det som står i centrum. Denna uppsats undersöker pedagogers uppfattningar om 

konkret undervisning. Detta för att pedagogerna genom sin utbildning och yrkeserfarenhet ser 

olika fungerande arbetssätt. Läroplanen finns alltid som en utgångspunkt i skolan men 

pedagogerna är de som styr planeringen av undervisningen. Deras tankar ligger till grund för 

arbetet i skolan och det är dessa uppfattningar vi vill ta del av genom detta arbete.  

 

1.2 Avgränsningar 
Skolverket pekar på förändringar i skolåren 4-6, därför begränsar vi oss till pedagoger som 

arbetar inom denna åldersgrupp i vår undersökning.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken uppfattning pedagoger har om konkret 

undervisning. Uppsatsen undersöker möjligheter och utmaningar med konkret undervisning 

och hur detta påverkar pedagogernas syn på lärande.  
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2. FORSKNINGSBAKGRUND 
Detta kapitel behandlar vad tidigare forskning visar när det gäller användandet av konkret 

undervisning i skolan. Deweys (1980) syn på lärande används som en teoretisk grund till 

arbetet, detta på grund av arbetets anknytning till pedagogisk progressivism. Progressivism är 

en pedagogisk tanke om att både blicka framåt och bakåt, alltså inte bara lära sig tidigare 

kunskap utan att även titta framåt och skapa ny kunskap som behövs i framtidens samhälle. 

Begreppet konkret undervisning definieras tydligare med hjälp av befintlig forskning och 

fördelar och nackdelar vägs mot varandra.  

 

2.1 Deweys lärandeteori 
Dewey (1980) var en reformpedagog och hans idéer har format mycket av vad vi ser i den 

svenska skolan idag. Vår nuvarande läroplan är starkt påverkad av Deweys tankesätt. 

Amerika sågs som ett föregångsland när det gällde pedagogik under efterkrigstiden 

(Sundgren, 2005). Svenskar besökte Deweys försöksskolor för att samla på sig pedagogiska 

erfarenheter. I det svenska skolsystemet styrde disciplin, lydnad och barnens respekt inför de 

äldre. Lyckades eleven inte i konkurrensen mellan andra elever skedde en rangordning och 

utsortering. I vissa delar av Amerika fostrades enligt Sundgren skola och hem istället till 

självständighet. Reformpedagogerna tog avstånd från den gamla och hårda disciplin som 

format skolundervisningen. Fokus lades på den enskilde individens utveckling, som en del i 

ett större samhälle. Denna undervisningsform uppmuntrade samarbete och konkurrens ansågs 

som något som inte gynnade samhällets fortlevnad. Den nuvarande läroplanen speglar många 

av dessa tankar. Det övergripande målet är att eleverna ska bli ansvarskännande och aktiva 

samhällsmedlemmar (Lpo94). Det är viktigt att samhället, skolan och eleverna utgör en 

helhet. Enligt Sundgren pekar Dewey på vikten av att använda människans behov av att vara 

tillsammans med andra människor genom att kommunicera och samarbeta. Han menar att 

människan har behov av att konstruera, undersöka och uttrycka sig samt även att se det 

färdiga resultatet. Valet av undervisningsform samt hur den används måste enligt Dewey 

(1980) ske med medvetenhet. Sker det utan eftertanke går själva grundtanken med samspel 

mellan individ och omvärld förlorad. Sundgren menar att pedagogen ska kunna möta 

elevernas intressen och behov, skolan kan inte lämna över ansvaret helt och hållet till dem. 

Pedagogens roll blir att skapa aktiviteter så att eleverna tar till sig samhällets värden och dess 

samlade kunskap. Att anpassa undervisningen med utgångspunkt i elevernas erfarenheter är 
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mindre utmanande när de är yngre. Dewey anser att det är svårare att uppfatta äldre elevers 

erfarenheter och därför svårare att lägga undervisningen på rätt nivå. 

 

2.2 Vad är konkret undervisning? 
Säljö (2005b) menar att människan alltid har kunnat tillägna sig kunskap även innan skolan 

överhuvudtaget fanns. Det konkreta var väldigt påtagligt, eftersom skolan inte fanns med sina 

teoretiska och abstrakta vinklingar på verkligheten. Människan var en naturlig del av 

samhället. Den allmänna folkskolan infördes 1842 genom folkskolestadgan och skolan blev 

då tillgänglig för alla. I varje socken och församling upprättades en skola med en lärare. 

Tidigare hade endast en privilegierad del av samhället haft råd med utbildning. Säljö talar om 

tre olika perspektiv på lärande. Det rationalistiska perspektivet utgår från att människor lär sig 

av livet självt och att kunskapen utgår från människan själv. Detta synsätt talar om kunskapen 

som något förutbestämt, något som styrs av biologiska faktorer och inte går att påverka. Den 

andra traditionen, det empiristiska perspektivet ser på lärande som något som tränas in och 

arbetas in. I extrema fall skulle detta synsätt beskriva människan som ett oskrivet blad där 

skolan kan fylla på med vilken kunskap som helst. Mellan dessa två synsätt på utveckling och 

lärande skiftar den samhälliga uppfattningen om vad som är den rätta utgångspunkten för 

lärande. Båda dessa traditioner saknar förståelsen av människan som en kommunicerande 

individ. Det tredje synsättet som Säljö skriver om är det sociokulturella synsättet. Den lärande 

människan ses här som en individ som aktivt kommunicerar med sin omgivning och genom 

ett utvecklande samspel formar nya kunskaper. Verkligheten måste enligt Säljö (2005a) ses 

som en del av skolan och inte något som är avskiljt från undervisningen. Eleverna ska 

undervisas till att bli kritiskt granskande och till att få en överblick och en kunskap som består 

av begrepp. Kvalitén på det allt ökande informationsflödet varierar kraftigt. Dagens skola 

utgör här en viktig länk mellan elever och samhällsinformationen. Eleverna måste undervisas 

i att skilja ut verklighetsbaserad kunskap från den påhittade. Säljö menar att för att 

tillgodogöra sig kunskap är det viktigt att det finns människor med skiftande förutsättningar 

och bakgrunder. Genom att arbeta i grupper med olika personligheter övervinns svårigheter 

som en enskild individ haft problem med att klara. Dewey (1980) anser att skolan inte får bli 

en plats som skapar abstrakta uppgifter med avlägsen betydelse för eleverna. Skolans 

uppgifter måste motsvara samhällets arbetsformer för att inlärningen ska bli så givande som 

möjligt. Skolan får enligt Dewey gärna liknas vid ett miniatyrsamhälle, en förberedelse inför 
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det stora samhälle som eleverna är en del av. Det är viktigt att eleverna inte producerar för 

producerandets skull utan är med för deltagandets egen skull.  

 

Sammanfattningsvis kan konkret undervisning beskrivas som en undervisningsform som 

anknyter till samhället. Uppgifter som eleverna finner meningsfulla och som hjälper dem att 

ta del av abstrakt kunskap. Under begreppet konkret undervisning kan man finna många 

arbetssätt. Allt ifrån pedagoger som står längst fram i klassrummet och visar modeller av 

verkligheten, till en aktiv elevmedverkan i och utanför klassrummet. Även studiebesök och 

verklighetsanknutna undervisningsmetoder kan ingå. 

 

2.3 Fördelar med konkret undervisning 
Marton m.fl (1999) anser att kunskapen som skolan förser eleverna med måste anknyta till 

verkligheten. Skolan måste påminna om det framtida livet och om situationer där kunskapen 

kommer att användas. Om den inte förvärvas på detta konkreta sätt blir kunskapen om ämnet 

inte djup utan ytlig och kan då inte appliceras i olika sorters problem. Risken med en alltför 

abstrakt undervisning är att kunskapen snabbt glöms bort. En alltför abstrakt undervisning 

leder till att eleverna memorerar kunskap för att prestera under enstaka provtillfällen som får 

ringa mening i deras framtida liv. Eleverna kan inte knyta an till något i deras erfarenhetsvärld 

och därför försvinner det memorerade. Detta kallar Marton för en ytinriktad kunskap, en 

kunskap som bara skrapar på ytan och aldrig tränger in i någons medvetande. Motsatsen är 

djupinriktad kunskap och denna erfars då inlärningen sker med mening och med en 

anknytning till samhället. Dewey (1980) menar att det djupinriktade arbetssättet är 

energisparande. Om lektionsinnehållet anknyter till erfarenheter grupperas fakta kring redan 

bekanta tankar och det blir lättare att komma ihåg. En djupare kunskap gör att eleverna inte 

blir handlingsförlamade när de ställs inför något nytt utan istället utnyttjar sina kunskaper för 

att lösa de nya problem som uppstår (Newton, 2002). På detta sätt kan eleven överföra 

kunskapen och använda den i nya sammanhang (Möller, 2003). En kunnig pedagog kan 

översätta begreppen till elevens utvecklingsstadium och erfarenhetsvärld. Ett sätt att göra 

detta är enligt Sträng (2005) om pedagogen låter dem uppleva variationer i undervisningen 

och skillnader i perspektiv som skapar ett engagemang och intresse. Med skillnader i 

perspektiv menar Sträng att pedagogen skapar miljöer för lärande genom att vara lyhörd för 

de olika sätt elever uppfattar inlärning.  
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Enligt Krumsvik (2005) gynnas denna djupinlärning om samhället får medverka aktivt i 

undervisningen. Han riktar sig mot IKT3-användningen i skolan, vilket också är en form av 

konkret undervisning. Skolan blev genom kontakten med omvärlden en del av något stort och 

denna dynamik märktes på eleverna. De skapade en identitet genom att känna sig som en del i 

ett större samhällsrum. Detta påverkade elevernas motivation och deras attityder. Krumsviks 

resultat visar att en öppen inlärningsmiljö leder till en djupare förståelse genom ett 

undersökande, tolkande och samarbetande arbetssätt. Eleverna använder sin samlade kunskap 

till att skapa ny kunskap. Enligt Krumsvik ledde arbetet med IKT till att eleverna omvandlade 

sina tankar till något konkret och de visualiserade sina tankar. Skolan som undersöktes 

använde sig hellre av aktuella informationskällor på Internet än av läroböcker. Här upplevde 

både lärare och elever att verkligheten togs in i klassrummet på ett mer tydligt sätt än vad den 

gjorts tidigare. Eleverna arbetade mer självständigt och flexibelt. De valde, utvärderade och 

behandlade materialet så att det passade området som de arbetade med för tillfället. Detta 

motiverade eleverna till att lära sig. Läraren fick i och med detta en ny roll. Det blir viktigt att 

hjälpa till att navigera eleverna mellan all kunskap och tillsammans med eleverna skapa ny 

kunskap. Även Säljö (2005a) menar att det är viktigt att skapa aktiviteter och miljöer där 

eleverna får upplevelser och kommer i kontakt med kulturella redskap. Kulturella redskap kan 

enligt Säljö (2005b) definieras som olika sätt att föra vidare, spara och hantera människans 

och samhällets tidigare erfarenheter. För att dessa redskap ska fungera är det viktigt att förstå 

hur de ska används. Säljö menar även att vår egen subjektivitet är viktig i detta tänkande. 

Tidigare var kunskap något som handlade om att mata in information. Kunskapen fanns i vår 

kropp och i vår hjärna. I det nya kunskapssamhället finns information lättillgänglig i 

samhället runt omkring oss. All kunskap kan inte längre memoreras och behovet av detta 

finns inte. Istället måste skolan arbeta med överblick och strukturering av samhället. Det nya 

samhället kräver kunskap om hur vi ifrågasätter samt hur vi navigerar mellan alla 

informationskällor. Vi måste bli medvetna om det som sker i samhället i stort och om de 

underliggande frågorna. Med detta menas djupare samhällsdiskussioner. Detta kan vara till 

exempel samtal om främlingsfientlighet, jämställdhet, skönhetsideal och aktuell 

mediepåverkan.  

 

En av skolans stora uppgifter är att uppmärksamma alla barn (Lpo94). Nämnaren (1996) 

poängterar vikten att jobba med vardagen i undervisningen. Detta för att stegvis introducera 

                                                 
3 Informations- och kommunikationsteknologi. 
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det abstrakta tänkandet. Elevernas egna iakttagelser ska användas för att knyta ihop praktik 

och teori. Även Malmer (1999) betonar vikten av att först arbeta med det praktiska och sedan 

introducera teorin bakom detta för att gynna djupinlärningen. Begreppsbildningen är även 

betydelsefull för att öka förståelsen. Genom att arbeta med ett större globalt perspektiv får 

eleverna ett begrepp som kan användas i ett större sammanhang (Möller, 2003). När skolan 

ger ett helhetsperspektiv och eleverna får en förståelse om hur saker och ting hör samman kan 

memorering av abstrakt kunskap undvikas. Man kan istället genom sin erfarenhet resonera sig 

fram till svaren. Det abstrakta är en viktig kunskap och kommer alltid att finnas med i 

undervisningen. Det konkreta och abstrakta måste enligt Malmer samarbeta för att eleverna 

ska få en helhetsbild av sitt tänkande. Dewey (1980) anser att praktik och teori inte är 

varandras motsatser utan istället varandras katalysatorer. Båda behövs för att knyta samman 

tanke och handling. I verkligheten prioriteras enligt Säljö (2005b) oftast de abstrakta 

kunskaperna. Szczepanski (Dahlgren & Szczepanski, 1997) anser att ett meningsfullt lärande 

innehåller en tanke mellan delar och helhet, mellan det abstrakta och konkreta och mellan det 

generella och specifika. Trots att skolan har kännedom om denna form av lärande prioriteras 

fortfarande den abstrakta kunskapen och inte kunskapen vi får genom våra sinnen. 

Szczepanski (2007) anser att den praktiska kunskapen måste anses som likvärdig med den 

teoretiska för att teori och praktik ska kunna mötas. Det teoretiska och praktiska måste 

samarbeta. ”Kroppen får inte bara vara ett stativ som bär upp huvudet” (s.14). Pedagogerna 

måste hitta konkreta miljöer för lärande som skapar ett intresse för reflektion och 

kunskapsutveckling. Verklighetsanknutna upplevelser saknas i dagens skola. Szczepanski 

menar att man inte förstår bara för att man vet något. Man kan inte bara uppleva och sedan tro 

att man lärt sig något av själva upplevelsen. För att ny kunskap ska erfaras måste det sättas 

ord på det upplevda.  

 

Skapande arbete förknippas ofta med någon konstnärlig aktivitet som till exempel att måla 

(Abildtrup m.fl., 1997). Inom Bifrostpedagogiken, som är ett tematiskt arbetssätt, definieras 

skapande arbete som en kombination av både tanke, känsla och görande. Tänkande blandas 

med görande, det abstrakta blandas med det konkreta. Här finns det ett samband mellan 

föreställning, erfarenhet, behov, förnuft, handling och idé. Leken har i skolan blivit 

”förlöjligad”, i själva verket är leken en aktivitet som stimulerar både förnuft och känslor. 

Leken är en verksamhet som lika gärna skulle kunna kallas arbete.   
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Enligt en undersökning gjord av Sturesson (2005) använder sig pedagoger av den konkreta 

undervisningen när ett nytt moment ska introduceras, för att eleverna ska få en djupare 

förståelse. Ett annat mål med detta är att göra undervisningen så varierad som möjligt, 

eleverna ska använda sig av alla sina sinnen och ett intresse ska väckas. En annan anledning 

är enligt Sturessons undersökning att eleverna ska se sambandet mellan praktisk och teoretisk 

undervisning. Den konkreta undervisningen behöver inte endast användas i ett introducerande 

stadium. Denna anser Sturesson även kan praktiseras om någon elev upplever svårigheter med 

momentet han eller hon arbetar med. En tydlig fördel med konkret undervisning som 

Sturesson upplevt genom sin undersökning är att eleverna känner sig motiverade och att de 

upplever undervisningen som rolig. Elevernas erfarenheter och känslor utgör en grund. 

Sundgren (2005) menar att dessa erfarenheter måste ledas för att skapa en god 

sammanhållning och ett gott samarbete i gruppen.  

 

2.4 Utmaningar med konkret undervisning 
En risk med konkret undervisning är enligt Ahlberg (2000) att man fastnar i en metod och inte 

vågar prova några andra. Pedagogen återupprepar samma beteendemönster och detta utvidgar 

inte elevernas erfarenheter. Eleverna blir beroende av en form av inlärning och de som vill 

prova något annat vågar inte be om det. Möller (2003) påpekar vikten av att inte generalisera 

och befästa fördomar vid arbete med konkreta begrepp. Skolan måste arbeta med att 

introducera sakligheter vad gäller levnadsvillkor och människors samspel med natur och 

andra kulturer. Ett temaarbete om Afrika kan till exempel inte generaliseras genom att bygga 

hyddor och dansa regndans.  

 

Dewey (1980) menar att en följd av felaktigt använd konkret undervisning kan vara att 

pedagogen inte går på djupet med undervisningen och att det inte finns ett tydligt mål och 

syfte med planeringen. Om oväntade händelser och improvisation tar överhanden över 

lektionen och syftet måste frångås kan detta leda till att den tidigare planerade konkreta 

undervisningen blir osammanhängande och ryckig. Detta bidrar inte till att undervisningens 

innehåll förbättras och inte heller till att eleverna tar till sig ny kunskap på djupet. Det handlar 

inte om att genom konkret undervisning göra det roligt för stunden utan den ska leda till 

utvidgade erfarenheter i framtiden. Grahn (2007) menar att elever inte alltid behöver ha roligt. 

För att kunskapen ska bli fördjupad måste det finnas tid till bearbetning av verkligheten 

genom att utmana, försöka, undersöka, fundera och reflektera. Det är inte farligt att ibland låta 
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uppgifter ta tid och det roliga får ibland stå tillbaka för eftertanken. Det finns enligt Dewey 

risk att eleverna själva förväntas utveckla fakta och sanningar direkt ur sina egna tankar och 

då behandlas de inte på djupet. Pedagogen måste ge eleverna de redskap som behövs för att 

styra tankeprocessen och tankarna måste utgå ifrån nödvändiga förutsättningar. Det är av stor 

vikt för en pedagog att känna till elevgruppens behov av kunskap vid en speciell tidpunkt. 

Genom att återanvända andra pedagogers redan befintliga konkreta lektionsplaneringar finns 

en risk att den egna elevgruppen inte tar till sig innehållet på samma sätt.  

 

Enligt Johnsson och Saverstam (2005) kan en negativ inställning till konkret undervisning 

bero på olika ramfaktorer. Pedagogerna kan uppleva att tiden inte räcker till, att ekonomin 

inte täcker materialutgifter och att utrymmet saknas på skolan samt att det i vissa fall krävs 

mer personal. Den försvårande faktorn med tidsbrist togs även upp i Lindéns (2003) 

undersökning om undervisning som anknyter till elevers närmiljö. I denna undersökning 

kände pedagogerna press att hinna med kursplanerna. De valde därför en mer 

klassrumsanknuten undervisning för att de ansåg sig mer effektiva. Dessa försvårande 

faktorer tar även Sturesson (2005) upp som ett resultat av sin undersökning. Sturesson 

upplevde även svårigheter när det gällde gruppens sammansättning; om en klass inte är van 

vid konkret undervisning visade Sturessons undersökning på att detta kunde leda till oro i 

klassen. Oro kan även uppkomma om ljudnivån höjs i klassrummet på grund av ett mer 

högljutt arbetssätt. Jonsson och Saverstams undersökning pekade på att pedagoger ibland 

väljer bort att arbeta laborativt för att de känner att de saknar de nödvändiga 

grundkunskaperna som behövs för att göra en viss övning. Detta leder i många fall till att 

pedagogerna anser det enklare att följa det färdigtryckta läromedlet.  

 

Dewey (1980) menar att begreppet personliga erfarenheter inte får förhärligas. Erfarenheter 

kan vara mer eller mindre givande. En givande erfarenhet har en koppling till vad man arbetar 

med, här ser eleverna en tydlig röd tråd och bildar på så vis en djupare kunskap. En mindre 

givande erfarenhet är av sådan art att den inte går att koppla till det man arbetar med och 

underlättar därmed inte hågkomsten. Pedagogen måste kunna skilja ut de olika sorternas 

erfarenheter och avgöra vilka som ska användas i undervisningen. Detta anknyter till den nya 

lärarroll som Krumsvik (2005) skriver om. Läraren får i och med denna en vägledande och 

navigerande roll. Risken är enligt Krumsvik att inte alla elever kan hantera så mycket frihet. 

Inte heller alla lärare stödjer denna nya roll eftersom den kräver så mycket nytt av dem.  
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2.5 Problemprecisering  
Forskningsbakgrunden behandlar den konkreta undervisningens fördelar och utmaningar men 

inte pedagogers uppfattningar. Med den som grund syftar denna studie till att undersöka hur 

pedagoger uppfattar konkret undervisning. Denna frågeställning utmynnar i följande 

problemprecisering.  

• Vilka är pedagogers uppfattningar om konkret undervisning?  
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3. METOD 
Fenomenografiska studier är alltid kvalitativa eftersom de i samtliga fall baseras på data med 

utgångspunkt i verbala formuleringar (Denscombe, 2000). Som följd av detta är alla 

fenomenografiska studier baserade på intervjuer. För att undersöka pedagogers uppfattning 

om konkret undervisning genomfördes i denna studie öppna intervjuer med pedagoger. En 

öppen intervju ger respondenten möjlighet att utveckla sina idéer och tala mer ingående om 

det aktuella ämnet. Respondenterna får även möjlighet att vara flexibla och utveckla sina svar. 

Pramling (1994) talar om betydelsen av att få människor att uttrycka sina tankar genom att 

ställa frågor som öppnar upp respondentens innersta uppfattningar. Detta kapitel behandlar de 

olika delarna i undersökningen samt de etiska ställningstagandena.   

3.1 Fenomenografi 
Med en fenomenografisk undersökning menas enligt Larsson (1986) att författarna har sina 

egna erfarenheter som utgångspunkt när det gäller att uppfatta och kategorisera olika 

pedagogers tankar. I detta fall gäller det pedagogers tankar om konkret undervisning. Uljens 

(1989) framhåller att pedagogernas samtliga uppfattningar, i denna uppsats insamlade via 

intervjuer, utgör utfallsrummet för undersökningen. Författarna försöker ur detta utfallsrum 

hitta de kategorier, beskrivningar eller metoder bland resultaten som bäst förklarar ett 

fenomen. Ett fenomenografiskt förhållningssätt innebär att beskriva hur något framstår för 

respondenterna och inte hur det egentligen är. När en fenomenografisk undersökning utförs 

tar forskarna ett andra ordningens perspektiv. Detta innebär att personers uppfattningar om ett 

fenomen är i fokus. Larsson skriver att ett första ordningens perspektiv innebär att det handlar 

om fakta och om vad forskarna själva kan erfara utan hänsyn till personliga åsikter. Andra 

ordningens perspektiv innebär att personers uppfattningar om hur något framstår används 

istället för vad fakta säger någonting är. Undersökningens resultat utmynnar i olika 

beskrivningskategorier. Det är de olika kategorierna som är resultatet och inte fördelningen av 

intervjupersoner i de olika kategorierna.  De olika kategorierna är kvalitativt skilda från 

varandra. Med detta menas enligt Alexandersson (1994) att de utgår från samma kärna men 

sedan skiljer sig åt i kvalitativt innehåll. Kategori A är grunden som de övriga bygger vidare 

på. Kategori B omfattar även A. Kategori C omfattar förutom sin egen kategori både A och B. 

De olika uppfattningarna förstärks och underbyggs i sitt resonemang. De olika kategorierna är 

härmed hierarkiskt systematiserade (Uljens, 1989). Med detta menas att vissa uppfattningar är 

mer utvecklade än andra. I detta arbete är Kategori A minst utvecklad, Kategori B är 

utvecklad mer än A och Kategori C är mest utvecklad. 
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3.2 Genomförande 
Som grund för den fenomenografiska studien genomfördes sex öppna intervjuer av pedagoger 

som undervisar i skolår 4-6 (Bilaga 1). Den tidsmässiga längden för intervjun var i denna 

studie på förhand bestämd till ungefär en halvtimme. Detta gjordes för att inte respondenterna 

skulle försättas i en tidspressad situation (Denscombe, 2000). Utrustningen för upptagning av 

intervjuerna bestod av en bandspelare som placerades mellan intervjuare och respondent. En 

utmaning med bandupptagningar är att endast det sagda ordet dokumenteras. Fältanteckningar 

användes för att erhålla en helhet av samtalet. En risk är annars att uppfattningar om 

kroppsspråk och stämningen i rummet går förlorade. Fördelar med bandupptagningar är att 

det är lätt för andra forskare att kontrollera resultatet eftersom dokumenteringen är permanent. 

En bandspelare av god kvalitet som tog upp ljudet på bästa sätt användes vid intervjuerna. 

Utrustningen testades i förväg så att inga avbrott skulle uppstå under intervjun. Detta kan 

annars skapa oro under intervjun och respondenterna kan åter bli medvetna om bandspelarens 

närvaro. För att ytterligare motverka avbrott i intervjun användes diktafonband som hade 

tillräcklig längd för att rymma en hel intervju. Den första intervjun var avsedd som 

pilotintervju, för att i förväg testa intervjufrågorna och förebygga ickerelevanta svar (Holme 

& Solvang, 1991). Efter övervägande togs samtliga sex intervjuer med i undersökningen, 

eftersom inget ändrades inför de följande fem intervjuerna. Intervjuerna har genomförts av 

den av oss som tidigare haft kontakt med respondenten. Detta för att underlätta 

kommunikationen och få respondenten att känna sig mer avslappnad (Patel & Davidson, 

2003). Intervjuare och respondent skapar tillsammans intervjusamtalet.  

 

Respondenterna informerades om att de avidentifierats för att ingen skulle pekas ut 

personligen. Anledningen till detta är att möjligheten ökar till att få mer ärliga svar då 

respondenterna vet att de är anonyma (Denscombe, 2000).  

 

3.3 Analys 
Ljudupptagningen transkriberades och för att denna skulle bli så korrekt som möjligt, 

lyssnade båda författarna på bandupptagningen. Analys gjordes av intervjusvaren och olika 

kategorier urskiljdes. För att hitta likheter och skillnader i pedagogernas olika uppfattningar 

gjordes markeringar i det insamlade och utskrivna materialet. De utskrivna intervjuerna lästes 

noggrant igenom ett antal gånger för att detaljer som inte lagts märke till skulle kunna 
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upptäckas efter hand (Larsson, 1986). För att ytterligare nå det underliggande resonemanget 

diskuterade författarna svaren ur respondenternas synvinklar.   

 

3.4 Urval 
I denna undersökning har ett subjektivt urval gjorts (Denscombe, 2000). Med detta menas att 

intervjuarna haft ett underliggande syfte och ett medvetet val av respondenter. Författarna 

valde respondenter som de tidigare haft kontakt med. Detta för att underlätta 

kommunikationen under intervjuerna (Patel & Davidsson, 2003). Respondenterna utgjordes 

av sex pedagoger som är yrkesverksamma i skolåren 4-6. Som tidigare nämnts var 

anledningen till val av respondenter att man i Skolverkets utbildningsinspektion (2007) märkt 

en minskning av konkret undervisning i dessa åldrar. För information om de olika 

respondenterna se tabell 1.  

 
Tabell 1: Respondenterna 
 
Respondenter Utbildning Examensår Antal år i yrket Undervisningsår 

A 1-7 Pedagog Sv/Sa 1998 9 år Skolår 5 

B 1-7 Pedagog Sv/Sa 1993 14 år Skolår 4 

C 1-7 Pedagog Ma/Na 2000 7 år Skolår 4-5 

D 1-7 Pedagog Ma/Na 2000 7 år Skolår 5-6 

E Mellanstadielärare 
inriktning Bi/Ke 

1973 34 år Skolår 5 

F 0-6 Pedagog Sv/Sa  2007 1 år Skolår 6 

 
 

3.5 Forskningsetiskt avsnitt 
I arbetet har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning tillämpats. Respondenterna informerades om 

både syftet med uppsatsen och hur resultaten skulle redovisas. Information lämnades om att 

materialet endast kom att användas i forskningssyfte. De informerades även om vilka villkor 

som gällde för intervjun som till exempel att deras medverkan var frivillig och att ingen 

ersättning kom att utgå. Vad gäller konfidentialitetskravet är samtliga respondenter anonyma i 

arbetet. Respondenterna är avidentifierade med hänsyn till deras integritet (Patel & 

Davidsson, 2003). Resultaten har behandlats med diskretion, fiktiva namn används och ingen 
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annan än författarna, och eventuellt opponenter, handledare och examinator kommer att 

lyssna på banden. 

 

3.6 Tillförlitlighet 
Eftersom fenomenografiska undersökningar bygger på författarnas tolkningar av 

respondenternas uppfattningar, finns alltid möjligheter för andra tolkningar. Andra författare 

hade kunnat erhålla andra beskrivningskategorier (Sandberg, 1995). En åtgärd för att öka 

tillförlitligheten i detta arbete har varit att det funnits två författare som tillsammans och 

självständigt arbetat med materialet från början (Uljens, 1989). Denna åtgärd är väl känd som 

metod för att öka tillförlitligheten i en fenomenografisk studie. Att jämföra en extern 

forskares kategorisering med den ursprungliga hade ytterligare stärkt tillförlitligheten. Med 

detta menas att ytterligare en forskare läser igenom de olika kategorierna. Forskaren får sedan 

ta del av de utskrivna intervjuerna och ska sedan placera dem i den kategori som framstår som 

lämpligast. Arbetets tillförlitlighet baseras sedan procentuellt på hur väl de olika forskarnas 

bedömningar passar ihop. Ett högt procenttal pekar på en hög tillförlitlighet.  

 

De inspelade intervjuerna ökar tillförlitligheten på arbetet (Patel & Davidsson, 2003). 

Eftersom informationen är lagrad kan den återupprepas många gånger och på så sätt upptäcks 

information som annars gått förlorad redan vid intervjutillfället.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
Detta kapitel redovisar undersökningens resultat utifrån en fenomenografisk analys. Olika 

beskrivningskategorier urskiljs ur utfallsrummet. Antalet pedagoger i varje kategori har ingen 

betydelse för resultatet varför beteckningen pedagogerna används i plural. Uppsatsens 

huvudfråga är: Vilken uppfattning har pedagoger om konkret undervisning? Utifrån den 

fenomenografiska analysen har följande tre kategorier urskiljts:  

Kategori A: Dessa pedagoger visar en mer ytlig syn på konkret undervisning, 

undervisningsformen används utan något djupare bakomliggande syfte.  

Kategori B: Förutom en uppfattning om den konkreta undervisningen som rent praktisk har 

även dessa pedagoger en tanke om möjligheten att erbjuda eleverna en djupare kunskap.  

Kateogri C: Här finns ett tydligt syfte med den konkreta uppgiften. Stor vikt läggs vid val av 

lämpligt material samt att elevernas kunskaper i slutändan ska utvärderas.  

 

4.1 Beskrivningskategorier 
Detta avsnitt behandlar de tre olika beskrivningskategorier som framkom vid analysen av 

intervjuerna. Uppfattningarna i de olika kategorierna utgår från samma kärna men blir mer 

och mer djupgående (Alexandersson, 1994).  

 

4.1.1 Kategori A – Den ytliga kunskapssynen 
Pedagogerna i kategori A anser att konkret undervisning är verklighetsanknutna 

undervisningsformer till exempel praktiskt material, tal och skrift. Praktiskt material som man 

kan ta på, se och uppleva anses som grunden i konkret undervisning. Genom att eleverna får 

arbeta med praktiskt material använder de samtliga sinnen. Pedagogerna i denna kategori 

anser även att verkligheten spelar en stor roll i den konkreta undervisningen och detta sker 

genom en undervisning som till exempel består av studiebesök och verklighetsanknutna 

laborationer. Konkret undervisning leder till att man får alla elever med sig och variationen 

gör det mindre enformigt. Resultaten visar att pedagogerna ofta ser tydliga vinster med 

konkret undervisning och det har lett till att de oftare använder sig av den. De anser att teori 

endast tagen ur faktaböcker kan bli urlakad och det konkreta behövs som ett roligt inslag. 

 

Pedagogerna har en ytlig syn på konkret undervisning och undervisningsformen används utan 

något djupare bakomliggande syfte. Pedagogerna i denna kategori uttrycker ofta vikten av att 

ha roligt. Synen på konkret undervisning är mer praktiskt styrd, det är mer det konkreta 
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materialet och tillverkningen av material som betyder något. Ofta plockas det konkreta 

materialet fram när det gäller att underlätta förståelsen för svaga elever. Ett ämne som ofta tas 

upp när det gäller den konkreta undervisningen är matematiken. Här anser pedagogerna att det 

är lätt att planera en konkret undervisning och det är lättare att hitta material i detta ämne än i 

övriga skolämnen.  

 

Utmaningar som pedagogerna ser med konkret undervisning är att tiden och ekonomin ibland 

inte räcker till samt att det kan vara svårt att hitta material. För lite tid eller pengar kan 

resultera i att den konkreta undervisningen blir åsidosatt. Pedagogerna har som mål att 

eleverna ska komma ihåg den information som framkommer på olika sätt. De anser också att 

konkret undervisning behövs långt upp i åldrarna men att det idag minskar ju äldre barnen är. 

Motivering till detta är bland annat att intresset hos eleverna minskar och äldre elever kan bli 

otåliga om det är för mycket konkret. En annan åsikt är att det är svårt att hitta lämpligt 

material för barn i de högre åldrarna.  

 
Konkret undervisning för mig innebär att man har nåt konkret material, nåt att ta 
på. Alltså inte bara eh något man pratar om utan att man verkligen har någonting 
framför sig sen kan det vara olika beroende vad det är för ämne det handlar om. 
(Pedagog F) 

 
Det blir ju nånting av det ju alltså, man kan se kanske en produkt färdig när man 
jobbar det med det mer konkret och har det, det blir inte bara det här pappret 
som är rätt så dött egentligen. Utan man kan se vad se det framför sig och vara 
lite stolt över att såhär blev min grej va. (Pedagog E) 

 
 

Det sker ingen utvärdering och ingen återkoppling annat än att eleverna visar upp vad de 

skapat. Detta kan vara en anledning till att pedagogerna anser att vinsterna med konkret 

undervisning inte alltid är så lätta att se. Det producerade är pedagogernas mål med 

undervisningen. Materialet och samhällets tillgångar behandlas som något som ska göras och 

som möjligtvis eleverna kommer ihåg. 

 

4.1.2 Kategori B – Kunskap utan syfte 
Pedagogerna i denna kategori har förutom en uppfattning om den konkreta undervisningen 

som rent praktisk även en tanke om att en djupare kunskap tilldelas eleverna. Den stora 

utmaningen är att hitta undervisningsmaterial som passar elevgruppen och ger dem denna 

djupare kunskap. Pedagogerna definierar inte hur denna djupare kunskap skapas utan endast 

nyttan av att arbeta med konkret undervisning konstateras. En utmaning med konkret 
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undervisning kan enligt dem vara att en stökig klass kan göra att denna form av undervisning 

blir lidande. Pedagogerna drar sig för att använda konkret undervisning i en klass som de 

anser inte klarar av detta.  

 
Att det ska vara konkret för barnen. Eh… Ja, att man gör… att man åskidliggör 
materialet, det man ska jobba med, på ett konkret sätt. Så att dom förstår. 
(Pedagog A) 

 
Ja vinsterna är ju lite som jag sa att man får fördjupad, en fördjupad kunskap, 
och det blir, bekräftar lite det du kanske har läst om, om du är duktig på att läsa 
och kan ta in det den vägen så kan du ändå få det bekräftat genom att du får ta i 
de här grejorna, pilla med dom, se dom. (Pedagog A) 

 
 

Pedagogerna anser att det är viktigt att välja rätt material, för att en djupare kunskap ska 

erhållas. Detta är en av de stora utmaningarna med konkret undervisning. Dock nämns ingen 

utvärdering för att påvisa att djupare kunskap har tilldelats eleverna.  

 

4.1.3 Kategori C – Den djupa kunskapssynen 
Pedagogerna i denna kategori har ett tydligt syfte med den konkreta uppgiften och en stor vikt 

läggs vid val av lämpligt material samt att elevernas kunskaper ska utvärderas. Utvärderingar 

kan ske i början av ett moment som introduktion. Det kan även ske utvärderingar under tiden 

eleverna arbetar med momentet samt när ett moment är avslutat. Pedagogerna anser att den 

stora utmaningen är att hitta material som gör att eleverna ökar sin kunskap. En annan 

utmaning är att eleverna ska fundera själva, ställa egna hypoteser och förklara sina 

ställningstaganden i olika situationer. Pedagogerna anser även att eleverna får en djupare 

kunskap som befästs. Detta ger ökat ansvarstagande för deras eget tänkande. Pedagogernas 

mål med undervisningen är att öka elevernas förståelse samt att stärka gruppgemenskapen. 

Stor tyngd läggs på variation när dessa pedagoger planerar sin undervisning. De anser att all 

form av undervisning i längden blir tråkig om den inte varieras. Konkret undervisning 

används ofta som inledning på ett tema för att väcka ett intresse hos eleverna. 

 
Oftast det praktiska, alltså det låter ju väldigt kul oj att bygga, men oftast är det 
ju mycket frågeställningar, dom tycker oftast det är svårt för då måste de ställa 
sina egna frågeställningar och liksom och dom måste liksom bli sin egen lärare 
på något sätt. Att ställa de rätta frågorna, det är inte bara så att de får alla 
frågorna på ett fat utan de måste mer tänka efter. (Pedagog C) 
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Det  [utmaningen] är att lägga sig på rätt nivå, så att det blir eh rätt syfte så att 
det inte bara blir ett spektakel eller en nån rolig grej. Så det det är tycker jag det 
är slöseri med tid faktiskt. Man måste tänka efter noga hur det görs så att det 
verkligen faller på plats. (Pedagog D) 

 
 
Eleverna ska själva erfara och uppleva nyttan med konkret undervisning, det är inte bara 

något som tas fram för att lätta upp undervisningen. Den röda tråden måste genomsyra 

undervisningen, så att eleverna själva känner att det finns ett sammanhang och att 

undervisningen är av betydelse. Det är viktigt att lägga sig på rätt nivå och ha ett tydligt 

utformat syfte med planeringen, annars finns det risk för att lektionsinnehållet läggs på fel 

nivå. Detta kan bland annat leda till att eleverna blir odisciplinerade och ointresserade.  
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5. SLUTDISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras uppsatsens metodval, resultat och undersökningens pålitlighet. 

Uppsatsens huvudsyfte är att beskriva pedagogers uppfattningar om konkret undervisning. I 

resultatdiskussionen vävs forskningsbakgrund, syfte och resultat samman. Vidare behandlas 

den generella applicerbarheten.  

 

5.1 Metoddiskussion 
En fenomenografisk undersökning är mycket tidskrävande, författarna har genom detta arbete 

gjort ett försök till en kategorisering utifrån intervjuerna.  

 

För att underlätta kommunikationen mellan intervjuare och respondent genomfördes 

intervjuerna av den av oss som tidigare haft kontakt med respondenten. En risk med att 

använda olika intervjuare kan vara att sättet som frågorna framställs på kan skifta något och 

därför påverka resultaten (Patel & Davidson, 2003). Intervjuaren kan via den mänskliga 

faktorn ha påverkat intervjun något. Respondenternas svar kan påverkas av intervjuarens 

kroppsspråk. Det är ibland svårt som intervjuare att inte nicka och instämma i respondentens 

svar. Detta sociala samspel är däremot inte endast något negativt eftersom det är viktigt att 

stämningen under intervjun är tillåtande (Denscombe, 2000). 

 

Även vid utskriften och analysen av data kommer den mänskliga faktorn in i bilden, material 

omtolkas så fort det skrivs ner, genom författarnas värderingar, trots att opartiskhet 

efterfrågas. Däremot är forskarens jag vid en kvalitativ undersökning en del av själva 

analysinstrumentet. Detta gör att den mänskliga faktorn ej behöver påverka undersökningen åt 

något håll (Denscombe, 2000). Genom att båda författarna lyssnade till bandupptagningen 

uppfattades nyanser som annars skulle ha gått förlorade. Detta ledde till att utskrifterna blev 

så tillförlitliga och korrekta som möjligt. Men det finns också en risk att författarna 

påverkades av varandra eftersom det inspelade materialet lyssnades på samtidigt.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Denna undersökning menar vi ger inblick i pedagogers uppfattningar om konkret 

undervisning. Detta avsnitt behandlar studiens resultat i samspel med litteraturen i 

forskningsbakgrunden samt uppsatsens syfte.  
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5.2.1 Kategori A – Den ytliga kunskapssynen 
Pedagogernas inledande mycket praktiska uppfattning om konkret undervisning utvecklades 

under samtalets gång till att även gälla till exempel dialoger och samhällsanknutna aktiviteter. 

Denna förändring av attityd tolkar vi som att pedagogerna inte haft några djupare funderingar 

över vad konkret undervisning innebär. Genom intervjuerna förstod respondenterna vikten av 

att arbeta på detta sätt. Intervjuerna fungerade på något vis som en påminnelse om att 

pedagogernas undervisning kan utvecklas ytterligare. Kanske hade dessa pedagoger inte 

utbildning om syftet med konkret undervisning. Pedagogerna lade tyngd på underhållningen 

med den konkreta undervisningen. Grahn (2007) menar däremot att elever måste få ”ha 

tråkigt” ibland eftersom denna tid utnyttjas till eftertanke och djupare reflektioner. Detta ger 

bestående kunskaper. Här visar resultaten på att undervisningen enligt pedagogerna i kategori 

A inte leder till någon djupare kunskap. Finns inte tanken om att konkret undervisning är 

något mer än underhållning saknas det grundläggande syftet med undervisning. Varför lägger 

då pedagogerna tyngd på det underhållande med den konkreta undervisningen? Det kan vara 

förhållandet mellan undervisningen och elevernas föräldrar. Om eleverna kommer hem efter 

skolan och säger att de haft det roligt så väger detta tyngre än om de säger att man har 

diskuterat djupare samhällsfrågor. I arbetslaget uppfattas oftast en person som gör många 

roliga konkreta övningar som yrkesskicklig. Det behöver inte finnas ett syfte utan det räcker 

att ha övningarna. För att ta in samhället i undervisningen som en grund i planeringen krävs 

ett djupare engagemang. I en lärobok eller i ett experiment finns det oftast svar som är 

antingen rätt eller fel. I en samhällsdiskussion måste många olika vinklar av verkligheten tas 

in i samtalet och nästan vad som helst kan hända. Detta kan utgöra ett hot för många 

pedagoger. Den nya lärarrollen (Krumsvik, 2005) kräver så mycket mer av dagens pedagoger. 

Det räcker inte att bara tillhandahålla läroböcker och mata in kunskap. Det räcker inte heller 

att bara visa och arbeta med konkret material. Det som krävs är att pedagogen navigerar 

eleverna mellan dessa informationskällor och inbjuder dem till ett aktivt deltagande 

samhällsdebatten. På så vis befästs kunskapen på ett djupare plan. Endast genom läroböcker 

och konkret material kan inte skolan vara en del av samhället. Skolan måste ses som en 

integrerad del av samhället och eleverna måste få erfara denna helhet i undervisningen. Detta 

kommer enligt Krumsvik att motivera dem och deras attityder gentemot undervisningen blir 

mer positiva. Eleverna uppfattar sig och sina tankar som betydelsefulla. Detta leder till ökat 

självförtroende eftersom skolan frågar efter deras åsikter.  
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Pedagogerna i kategori A ser många utmaningar med att använda konkret undervisning. En 

utmaning kan vara att hitta material. När pedagogerna i kategori A nämner utmaningen med 

att hitta material har de inget djupare syfte med sitt sökande. Det som dyker upp för stunden 

används oftast som utgångspunkt för undervisningen. Även tiden och ekonomin nämns som 

anledningar till att den konkreta undervisningen blir lidande. Detta stämmer överens med 

resultaten som Johnsson och Saverstam (2005) och Sturesson (2005) redovisar i sina 

undersökningar om praktisk undervisning i matematik. Det konkreta materialet och den 

konkreta undervisningen tar enligt deras undersökningar för mycket tid. När inga andra 

utmaningar hittas tas ekonomi och tidsbrist fram som argument för brist på konkret 

undervisning. En fråga man kan ställa sig är om det konkreta arbetssättet istället hade kunnat 

spara både tid och pengar. Vi menar att om samhället utnyttjas mer i den konkreta 

undervisningen kan sådana saker som inte kostar pengar användas såsom diskussioner kring 

nyheter och tv-program. Skolan har stängt in sig i sin egen lilla värld och uppfattar inte längre 

samhällets medverkan som en fördel. Det finns brister i skolans sätt att informera om nya 

arbetssätt och läroplaner. Det finns en rädsla för att släppa in föräldrar och samhället i skolans 

värld. Både skolan och samhället hade vunnit på ett utbyte av ömsesidig kommunikation.  

 

Konkret material plockas fram då eleverna visar att de behöver det. I dessa fall handlar det om 

att pedagogen anser att elever har problem med inlärningen på något sätt eller att eleverna 

själva ber om att få arbeta konkret. Ahlberg (2000) menar att om man blir för fäst vid en 

metod vågar de elever som vill prova något annat inte be om detta. Synen på att endast elever 

med svårigheter behöver konkret material påminner om det gamla synsättet med 

specialpedagogiken där elever med svårigheter fick använda praktiskt material för att förstå 

uppgiften bättre. De andra eleverna undervisades på ett mer abstrakt sätt, till exempel genom 

läroboken. Vi upplever att resultaten visar på att konkret undervisning har en negativ klang. 

Den abstrakta undervisningen är det förnämsta och den som alltid kommer i första rummet. 

Om denna inställning genomsyrar pedagogens arbete känner eleverna av den underliggande 

värderingen. Om undervisningen inriktar sig mest åt det abstrakta och mindre åt elevernas 

erfarenhetsvärld falnar deras intresse, vilket Skolverkets (2007) undersökning visar.  

 

Syftet med konkret undervisning är enligt pedagogerna i denna kategori att eleverna ska ha 

roligt samt att de ska ”komma ihåg”. Dessa syften inriktar sig mot vad Marton m.fl. (1999) 

menar med ytinlärning. Det skrapar endast på ytan och bildar ingen bestående kunskap. 

Läroplanen (Lpo94) poängterar att skolans viktigaste arbete är att utbilda framtida 
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samhällsmedborgare. En ytlig syn på lärande leder inte till att eleverna får någon djupare 

kunskap om hur samhället fungerar. En djupare kunskap hade istället kunnat leda till elever 

som har möjligheter att ta del av samhällslivet, kunna ifrågasätta och delta aktivt. Finns enbart 

en ytlig kunskap kan denna inte appliceras på andra liknande möjligheter och problem som 

finns i livet.  

 

Konkret undervisning är något som enligt pedagogerna i denna kategori kan användas i 

grundskolans samtliga år. Pedagogerna anser däremot att det blir svårare ju äldre eleverna 

blir. Här stödjer resultatet vad Dewey (1980) skriver om att det är svårare att uppfatta äldre 

elevers erfarenheter och lägga undervisningen på en passande nivå. Små barn har en mindre 

erfarenhetsvärld och är därför lättare att anpassa undervisningen för. Vi anser att även om 

äldre barn inte visar vilken erfarenhetsnivå de befinner sig på lika tydligt som yngre barn så är 

detta inget skäl till att sluta arbeta med den konkreta undervisningen. Erfarenheter behöver 

inte bara vara åldersrelaterad utan kan även bero på elevers olika livsmiljöer. Pedagogerna i 

kategori A använder elevernas ålder som ursäkt till att minska den konkreta undervisningen. 

Istället skulle de kunna uppfatta det som en tillgång i undervisningen.  

 

5.2.2 Kategori B – Kunskap utan syfte 
Pedagogerna i denna kategori anser att en vinst med konkret undervisning är att en djupare 

kunskap erhålls. Marton (1999) betonar att för att erhålla djupinlärning krävs både en aktivitet 

som anknyter till samhället och som har ett meningsfullt innehåll. Pedagogerna i denna 

kategori har en tanke med sin konkreta undervisning men meningsfullheten kommer inte till 

sitt fulla uttryck. Därför erhålls inte den djupkunskap som de eftersträvar. Eleverna har inte 

alltid kunskap om att det sker en konkret undervisningssituation. De tror istället att lektionen 

är ett tillfälle för lek som de fått som belöning efter all abstrakt undervisning. Vi anser att det 

är av yttersta vikt att pedagogen informerar barnen om att de praktiska lektionstillfällena är 

lika betydelsefulla för inlärningen som de teoretiska. Som det är nu är pedagogerna nöjda med 

undervisningen och utvecklingen har därmed avstannat. De anser att de redan har vad som 

krävs för att skapa en djupare kunskap hos sina elever. Detta innebär att pedagogerna i 

kategori B inte kommer att tänka om inom en snar framtid eftersom de inte ser bristerna med 

sin konkreta undervisning. En underliggande uppfattning hos pedagogerna är att det abstrakta 

är bättre än det konkreta. Denna uppfattning är motsatsen till Deweys (1980) åsikter om att 

det teoretiska och praktiska är varandras katalysatorer och båda behövs för att sammanbinda 

handling och tanke.  
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Resultaten visar att respondenterna ibland drar sig för att använda sig av konkret undervisning 

på grund av att stämningen i klassrummet kan bli högljudd och stökig. Detta kan bero på tre 

olika saker. Den ena är att eleverna anser det för svårt. Övningarna kräver att eleverna själva 

tänker efter och arbetar med olika frågeställningar. Eleverna måste ta ett stort eget ansvar och 

undervisningen är inte tillrättalagd på samma sätt som när man arbetar med en lärobok. Den 

andra anledningen är att eleverna tycker det är för lätt. Detta leder till att ingen utmaning sker 

och eleverna tappar intresset. Ytterligare en anledning är att syftet med undervisningen är 

otydligt, vilket leder till otålighet och brist på koncentration. Eleverna förstår inte att den 

konkreta undervisningen är lika viktig som den abstrakta utan de ser det mer som en fri lek. 

Alla dessa tre anledningar mynnar ut i att pedagogerna lagt undervisningen på fel nivå för 

elevgruppen. Dewey (1980) påpekar vikten av att medvetet välja undervisningsform. Valet 

måste utgå från en tanke om samspel mellan individ och samhälle. För avlägsna och abstrakta 

uppgifter skapar ointresse hos eleverna. Sträng (2005) påvisar också vikten av ett 

sammanhang i undervisningen. För att elevernas engagemang och intresse ska hållas vid liv 

ska eleverna få arbeta med perspektivskillnader och uppleva olika variationer. Pedagogernas 

oförmåga att lägga undervisningen på rätt nivå för elevernas intresse kan ha ett ursprung i en 

brist på kännedomen om gruppen. Kanske har liten tid lagts på gruppdiskussioner och 

gruppbyggande. För mycket tid har lagts på att hinna med läroböcker och att lära in det 

abstrakta. Liten tid har lagts på att diskutera och ta till vara elevernas olika erfarenheter. En 

annan utmaning med konkret undervisning är enligt pedagogerna att det är viktigt att välja rätt 

material. De vet att det är betydelsefullt att välja rätt men det material de väljer har ett oklart 

syfte. Orden som sägs har ingen underliggande och djupare mening utan är endast något som 

man vet är något intervjuarna förväntar sig att höra.  

 

5.2.3 Kategori C – Den djupa kunskapssynen  
En ofta förekommande vinst enligt pedagogerna i kategori C är att gruppen stärks genom att 

eleverna uppfattar det som roligt. Arbetsglädje i en grupp medför att alla vill vara med och ta 

del av undervisningen. För att få ett gott samarbete i gruppen och skapa ett bra arbetsklimat 

måste pedagogerna ha god kunskap om de enskilda eleverna i gruppen och kunna leda dem i 

rätt riktning utifrån elevernas känslor och erfarenheter. Detta överensstämmer med Sturesson 

(2005) som menar att eleverna genom konkret undervisning känner sig motiverade och 

upplever undervisningen som rolig. Sturessons undersökning inriktar sig på betydelsen av 
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praktisk matematikundervisning, men ändå kan vissa samband med detta arbete ses. 

Pedagogerna i kategori C har förstått värdet av att ta hänsyn till sina elevers tidigare 

erfarenheter. Pedagogerna ser ibland detta arbete som tidskrävande och arbetsamt och tiden 

till detta tas ifrån den ordinarie undervisningen. Trots detta menar pedagogerna att arbetet 

med konkret undervisning är en grund och en stor källa till gemensam kunskap som man kan 

bygga sin undervisning på. Istället för att anses som tidskrävande är detta arbetssätt en vinst 

för skolan och det har pedagogerna tagit till sig. Dessa pedagoger visar ett större engagemang 

för sin yrkesutövning. De anser att de måste vara starka och motstå eventuella förväntningar 

från kollegor, föräldrar och samhället runtomkring. När massmedia diskuterar skolan är det 

oftast en återgång till det gamla kunskapssamhället som efterfrågas. Pedagogerna i denna 

kategori klargör och håller fast vid vad deras professionella yrkesroll innebär och ger eleverna 

ett samhällsperspektiv. Skolan ska utbilda elever som har en bra bas när det gäller 

ämneskunskap men som också kan ifrågasätta och utveckla sin kunskap vidare. Genom att 

hålla sig uppdaterad med vad som är aktuellt inom skolutvecklingen idag är pedagogerna 

rustade för att ge sina elever en djupare kunskap som varar.  

 

Pedagogerna i denna kategori lägger stor vikt vid val av lämpligt material och arbetet 

utvärderas tillsammans med eleverna. Här märks en stor skillnad om man jämför med de båda 

övriga kategorierna där det gäller att hitta material som passar för stunden. Pedagogerna 

lägger här återigen stor tyngd på att låta eleverna medverka i utformandet av undervisningen 

vilket leder till större elevengagemang och motivation. I och med att pedagogerna har 

elevernas verkligheter som grund för sin planering delar de Deweys (1980) uppfattning om 

vikten av att skapa ett miniatyrsamhälle i skolan och att samhällets arbetsformer ständigt är 

närvarande i undervisningen. Eleverna erfar en betydelsefull undervisning som har ett 

sammanhang och ett syfte. Genom att uppleva nyttan med undervisningen får eleverna egna 

erfarenheter som de har nytta av i sitt kommande liv. Eleverna uppfattas som ansvarstagande 

individer och därmed får pedagogerna eleverna med sig och alla blir uppmärksammade. 

Läroplanen (Lpo94) menar att eleverna ska möta respekt för sitt arbete. Skolan ska ge en 

trygg gemenskap där eleverna får lust och vilja att lära sig.  

 

Dessa pedagoger lägger tyngd på att blanda det praktiska och teoretiska. De anser att det ska 

blandas för att ge eleverna en helhetsbild. Får de denna helhetsbild kan eleverna föra över 

kunskapen i andra sammanhang. Denna positiva bild av att det praktiska och det teoretiska 

blandas ger intervjuerna sken av. Men precis som Säljö (2005b) skriver så prioriteras de 
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abstrakta kunskaperna i verkligheten. Och frågan är om han inte har rätt, det abstrakta verkar 

vara något som är ”finare” än det praktiska som endast plockas fram när någon har svårigheter 

att lära sig något. Detta stödjer Skolverkets utbildningsinspektion (2007), som ser en tydlig 

minskning av konkret undervisning i skolor idag. Läromedlen får en mer och mer central roll i 

undervisningen i skolår 4-5.  

 

Konkret undervisning används enligt pedagogerna i syfte att väcka ett intresse. Även 

Sturessons (2005) resultat tyder på att pedagoger använder sig av konkret undervisning i 

större utsträckning under ett introducerande skede. Ett annat syfte med konkret undervisning 

är enligt pedagogerna att få en fördjupad kunskap genom reflektion och utvärdering. I denna 

form av konkret undervisning kan vi finna den djupare meningsfullhet med planeringen som 

pedagogerna i de övriga kategorierna saknar. Detta synsätt öppnar upp möjligheterna för att 

kunna använda den förvärvade kunskapen även i andra sammanhang (Newton, 2002). 

Kunskap om livet i stort utgör en bas som alltid kan relateras tillbaka till när det behövs.  

 

5.2.4 Sammanfattande diskussion 
Vår uppfattning är att de ovan diskuterade kategorierna kan urskönjas bland annat på grund av 

pedagogernas olika nivåer av engagemang och syfte med sin undervisning. Om pedagogerna 

inte kan förklara vikten av det samhällsrelaterade arbetssättet kan inte eleverna erhålla en 

djupare kunskap. Eleverna kommer som följd av detta inte att kunna ta del av och påverka 

samhällsengagemanget. De kommer inte att kunna omforma sin abstrakta kunskap till de nya 

situationer de utsätts för. En stor uppgift för skolan är att skapa goda samhällsmedborgare och 

endast genom att premiera abstrakt kunskap görs inte detta. Om inte eleverna erbjuds det nya 

och det aktuella inom skolutvecklingen kommer detta att synas i samhället. Den förlegade 

synen på lärarens roll passade i ett tidigare samhälle. Den sociokulturella synen på samhället 

vi lever i idag kräver en ny förståelse och ett annat arbetssätt. Som pedagog idag kan man inte 

vara rädd för att den nya lärarrollen kräver så mycket mer eller att elever inte kan hantera all 

frihet. Om detta arbetssätt istället används på rätt sätt är det en tillgång i skolans vardag.  

 

 När det gäller utvärdering av hur konkret undervisning påverkar studieresultaten menar vi att 

dagens forskning kan utvecklas. Det abstrakta har fortfarande högre status än det konkreta. 

Detta visar både forskningsbakgrunden och vår undersökning. För att få samhällets acceptans 

krävs fler undersökningar om konkret undervisning. Detta kan undersökas både på den 

enskilda skolans nivå men också med ett nationellt perspektiv. Forskning bör vara vägledande 
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för den enskilde pedagogen, arbetsplatsen, skolutvecklingen i kommunen och i hela landet. 

Genom forskning får skolan status och acceptans för sitt handlande och lärarrollen stärks i sin 

professionalitet.  
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6. SAMMANFATTNING 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka pedagogers uppfattning om konkret 

undervisning. Skolverkets aktuella analyser (2007) visar på att den konkreta undervisningen 

och därmed elevernas intresse minskar i skolan idag. Detta motiverade författarna att göra 

denna undersökning. Den teoretiska grunden i arbetet har varit Deweys synsätt. Författarna 

har tagit del av aktuell litteratur och forskning inom området och analyserat resultatet med 

hjälp av denna. Forskningsbakgrunden pekar på de negativa följderna av att som pedagog inte 

använda sig av konkret undervisning. Undersökningen har skett genom öppna intervjuer och 

en fenomenografisk analys av materialet har genomförts. Analysen av utfallsrummet 

resulterade i tre kategorier av uppfattningar. Dessa visar att pedagogers uppfattningar skiljer 

sig åt kvalitativt när det gäller syfte, fördelar och utmaningar. De olika kategorierna går från 

en ytlig inställning till en mer grundläggande uppfattning om konkret undervisning. 

Kategorierna är hierarkiskt åtskiljda. Med detta menas att vissa uppfattningar är mer 

utvecklade än andra. I detta arbete är Kategori A minst utvecklad, Kategori B är utvecklad 

mer än A och Kategori C är mest utvecklad. Undersökningen har med hjälp av författarnas 

erfarenheter som bas påvisat pedagogernas uppfattningar om konkret undervisning. 

Pedagogerna i kategori A har en ytlig inställning till konkret undervisning där materialet ställs 

i fokus. Pedagogerna i kategori B vet att konkret undervisning är bra för djupinlärningen men 

använder detta endast som ett komplement och har ingen djupare tanke med själva 

användandet. Pedagogerna i kategori C har ett syfte med sin konkreta undervisning och 

eleverna medverkar på ett aktivt sätt. Pedagogerna vill ge sken av att det teoretiska och det 

praktiska är lika mycket värt. Men precis som Säljö (2005b) skriver så prioriteras de abstrakta 

kunskaperna i verkligheten. Det abstrakta verkar vara något som är ”finare” än det praktiska 

som endast plockas fram när någon har svårigheter att lära sig något. Detta stödjer 

Skolverkets utbildningsinspektion (2007), som ser en tydlig minskning av konkret 

undervisning i skolor idag. Läromedlen får en mer och mer central roll i undervisningen i 

skolår 4-6.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
Vad innebär konkret undervisning för dig? 
 
Hur använder du konkret undervisning?  
 
Vad har du som pedagog för syfte med att använda dig av konkret undervisning? 
 
Vilka vinster menar du finns med att använda konkret undervisning?  
 
Vilka utmaningar menar du finns med att använda konkret undervisning? 
 
Hur har dessa vinster och utmaningar påverkat din undervisning? 
 
För vilka skolår anser du att konkret undervisning är mest lämpad? Motivera din inställning?   
 
 
 
  
 
 

 

 

 


