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Vår studie är en kvalitativ undersökning som belyser användandet av det konkreta materielet 

inom matematikundervisningen. Vi undersöker om det har skett någon förändring vad gäller 

användandet av det konkreta materielet i matematikundervisningen från 1962 års läroplan, 

Lgr62, till dagens läroplan Lpo94. Vi belyser studien utifrån tre perspektiv. Det ena 

perspektivet är den litteratur som finns att tillgå i ämnet och de två andra perspektiven ingår i 

vår empiriska del, som består av intervjuer med specialister på området och lärare på fältet. 

Vår slutsats presenteras efter diskussionen i vilken det inte framkommer ett enat resultat. 

Utifrån lärare på fältet anses förändringen vara stor, men ur en specialists perspektiv anses 

inte förändringen stå i relation till resurserna som lagts på matematiken.  
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1. Förord 

Det här är en studie som syftar till att visa om det har skett någon förändring i användandet av 

det konkreta materielet i matematikundervisningen. När vi har diskuterat tillsammans om våra 

erfarenheter som vi haft ifrån vår egen skoltid, kom det fram att vi inte alltid hade så positiva 

minnen ifrån matematiken. Det var räkning i boken som var det primära. Vi var sällan ute och 

arbetade med matematik, inga laborationer eller annan undervisning som grundade sig på 

konkret materiel.  

 

Innan vi började vår undersökning hade vi ett hopp om att det hade skett en stor förändring 

eftersom det idag pratas mer om en förståelseinriktad inlärning. Idag vill man att eleverna ska 

kunna använda sin matematikkunskap i vardagliga situationer. Vi tycker själva att arbetet med 

konkret materiel är mycket roligt och vi hoppas på att alla elever ska få uppleva det.  

 

Det har varit en spännande och intressant resa genom de olika läroplanerna och allt som där 

hör till. Vi har lärt oss otroligt mycket och vi hoppas att den kan ge dig som läsare en inblick 

och inspiration för det konkreta materielet i matematikundervisningen.   

 

Vi vill tacka våra intervjurespondenter, Gudrun Malmer och Barbro Grevholm som har 

berikat vår uppsats. Det var otroligt intressanta möten vi fick tillsammans med dem. Förutom 

det de har tillfört vår studie har de inspirerat och gjort oss till ännu större entusiaster för det 

konkreta materielet. Lärarna på fältet har gett oss en reell bild som har varit givande att ta del 

av, ett stort tack till dem också. Utan vår handledare och andra som ställt upp för oss hade vi 

inte haft den studien som vi har idag. 

 

 

2. Inledning och bakgrund 

Det konkreta materielet har i alla tider, mer eller mindre, använts i matematikundervisning. På 

senare år har det konkreta materialets positiva egenskaper uppmärksammats både i läroplan 

och i doktrin. Därför är det intressant att se huruvida det skett en förändring av ändvändandet 

av konkret materiel i skolundervisningen från 60-talet och fram tills idag. Som blivande lärare 
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med inriktning på matematik och de naturvetenskapliga ämnena har ett intresse för 

matematikdidaktik väckts hos oss under utbildningens gång.  

 

Under vår utbildningstid har det diskuterats om olika konkreta materiel, huruvida det ska 

användas och dess syfte. Diskussionerna har behandlat skolan idag och inte hur det var när 

man arbetade utefter Läroplanen för grundskolan 1962 (Lgr62) och Läroplanen för 

grundskolan 1969 (Lgr69). Det är många frågor och funderingar som har växt fram hos oss 

utan att vi egentligen har fått några direkta svar. Genom vår studie hoppas vi få svar på dessa. 

Förhoppningsvis leder också uppsatsen till att andra lärarstuderande och lärare på fältet får 

svar på frågor som de har angående konkret materiel.  

 

Även personer som inte arbetar med matematik och undervisning har ofta ett intresse av hur 

matematikundervisningen går till i skolan. För föräldrar som har barn i skolan kan denna 

studie förhoppningsvis vidga deras perspektiv och öka insikten i matematikundervisningen. 

Vi har hört många föräldrar som uttrycker sin oro och besvikelse över dagens 

matematikundervisning. De har inte förståelse för miniräknaren och datorns användning. En 

del anser även att deras barn inte lär sig använda matematiken i de vardagliga situationerna. 

Med vår studie kan vi ge dem en bild om hur matematikundervisningen har sett ut vad gäller 

konkret materiel och dess användningsområde från Lgr62 till Lpo94 (Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna Lpo94, Lpf94). 

 

Vi vill att vår studie även ska kunna stimulera och väcka ett intresse för användandet av 

konkret materiel så som till exempel tärningar, spel och klotsar. Det är en didaktisk metod 

inom matematiken som ligger oss varmt om hjärtat och som vi anser att alla lärare och elever 

ska få uppleva.  

 

Vi har valt att belysa vår frågeställning utifrån tre, för oss och studien, relevanta perspektiv. 

Dessa tre perspektiv utgörs av en litterär del, en intervjudel med respondenter från den 

akademiska forskarvärlden och en intervjudel med lärare som är ämnade att representera den 

praktiska verkligheten.  
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2.1 Syfte 

Syftet är att se om det har skett någon förändring av användandet av konkret materiel i 

matematikundervisningen, gällande främst elever i de yngre åldrarna. Studien sträcker sig 

över ett drygt 40-årigt tidsperspektiv, det vill säga då man arbetade utefter Lgr62 till Lpo94.  

 

2.2 Problemprecisering 

Vår studie utgår ifrån fyra uppställda problemfrågor. Dessa frågor kommer att diskuteras 

ingående var för sig och mynna ut i en slutsats.  

• Vilket materiel användes på 60- och 70-talet inom matematikundervisningen? 

• Vilket materiel används idag? 

• Vilket är och har varit syftet med användandet av konkret materiel? 

• Har det skett någon förändring av användandet och i så fall på vilket sätt? 

 

2.3 Disposition  

Vi vill här kort presentera uppsatsens disposition. 

Avsnitt: 

• 3 Litteraturgenomgång: Här presenteras vår litteratur vilken utgör det första av 

studiens tre perspektiv. Här återfinns en redogörelse av för studien aktuella läroplaner, 

Lgr62, Lgr69, Lgr80 och Lpo94 och den litteratur som vi funnit relevant. 

• 4 Metod: Under denna rubrik förklaras vårt upplägg och genomförande. 

• 5 Empirisk del: Två av studiens tre perspektiv presenteras under den empiriska delen, 

vilken innehåller intervjuer med Gudrun Malmer, Barbro Grevholm och lärare A, B 

och C. Intervjuerna finns att läsa som bilagor. 

• 6 Redovisning av empirisk datainsamling: Intervjuerna redovisas i detta avsnitt under 

respektive rubrik. 

• 7 Diskussion: Diskussionen utgår ifrån de tre nämnda perspektiven, litteratur, 

specialister på området och lärare på fältet.  

• 8 Slutsats: Slutsatsen presenteras utifrån diskussionen och våra egna reflektioner. 

• 9 Avslutande reflektioner: I detta avsnitt lyfter vi fram våra egna reflektioner och 

värderingar och sätter dem i ett större perspektiv.  

• 10 Sammanfattning: en kort sammanfattning över vår studie. 
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2.4 Definitioner 

Det återkommer en del begrepp i vår uppsats som vi vill definiera för att undgå missförstånd.  

 

Cusinairesstavar: Det är ett material i form utav olika stavar som alla har olika färg. Den 

kortaste staven är 1 cm och den längsta är 10 cm. Varje längd har sin färg. Stavarna är inte 

indelade i enheter. En stav ska därför kunna symbolisera olika tal beroende på vilken 

talrelation man vill illustrera (Malmer, 1984:35). 

 

Flanomateriel: Det kan vara sedlar, mynt och bilder som fästs på en filttavla. De är avtagbara 

och går att flytta.  

 

Geobräde: En kvadratisk träplatta där spik sitter i vågräta och lodräta rader. Med hjälp av 

gummiband kan man göra former och geometriska figurer i två dimensioner.  

 

Konkret materiel: Eftersom det är svårt att hitta en enhetlig definition av begreppet konkret 

materiel har vi valt att definiera begreppet så som vi uppfattar det. För oss innefattar 

begreppet konkret materiel alla typer utav hjälpmedel som kan användas inom matematiken. 

Det kan vara alltifrån cusinairesstavar, räkneblock, enhetsmått, spel, tärningar och olika typer 

utav plockmateriel. Vi innefattar också miniräknaren och datorn till det konkreta materielet. 

Vi vill även poängtera att vi inkluderar kroppen under begreppet konkret materiel då vi syftar 

på barns fysiska aktivitet vid inlärning inom matematiken. Ett exempel kan vara då eleverna 

stegar avstånd eller leker in en matematisk situation. Vi har valt att inte använda begreppet 

laborativt materiel eftersom vi har fått uppfattningen av att detta inte innefattar barns fysiska 

aktivitet inom matematikundervisningen.   

 

Logiska block: Detta är geometriska figurer som har olika färg, form, tjocklek och storlek. 

Dessa kan användas som sorteringsmateriel och vid begreppsbildning av de geometriska 

figurerna. 

 

Mulitbasmateriel: Detta är ett materiel som tränar tiosystemet (decimalsystemet)  för att få 

erfarenhet av talsystem som har annan bas än tio. Materielet består av olika satser där enheten 

är en kub med kantlängden en centimeter. De olika baserna som finns är från trebas- upp till 
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sexbas-, och tiobas. Materielet belyser strukturen ur de olika systemen och är grundläggande i 

matematikundervisningen (Metodboks serien, 1983:104). 

 

Plockmateriel: Detta är materiel som eleverna ska kunna sitta och plocka med för att 

underlätta vid matematiska uträkningar. Det är bara fantasin som begränsar vad plockmateriel 

kan vara. Exempel är makaroner, kottar, stenar, pennor och så vidare.  

 

Räkneblock: Detta är ett materiel som är utformat i hela rader av block (rutor). Det finns olika 

block som symboliserar talen 1-10, det har också olika färger. Man kan lätt skilja de olika 

blocken från udda och jämna tal. Detta är ett materiel som används för att öka talförståelse.  

 

Räknesticka: Det är ett hjälpmedel för vissa matematiska beräkningar. Användes vid 

multiplikation och division men även vid kvadrering och kvadratrotsutdragning med mera. 

Det är en linjal med två fasta logaritmiskt graderade skalor. Den ena är från 1-10 och den 

andra från 1-100. Mot dessa löper en genomskinlig och rörlig del, som efter inställning, visar 

svaret på uppgiften. 

 

Tangram: Papp-, trä- eller plastbitar i olika former som kan användas för att skapa figurer och 

mönster. Ofta har man en tryckt figur på ett papper, man skapar sedan figuren med hjälp av de 

olika formerna.  

 

 

3. Litteraturgenomgång 

Enligt Malmer (2002:16) är det viktigt att se till varje elevs individuella behov. Detta menar 

hon är en förutsättning för att lärandet ska bli individanpassat. När man studerar läroplanerna 

Lgr62, Lgr69, Lgr80 och Lpo94 genomsyras dessa utav samma tanke. Det är ett 

återkommande synsätt att man ska individanpassa och utgå ifrån varje enskild individs behov.  

 

3.1 Matematikundervisningen utifrån Lgr62 

Redan i Lgr62 (1964:172-173) föreskrevs det att elevaktiviteten var viktig. Ensidiga 

demonstrationer från läraren skulle undvikas. Vid de tillfällena då en demonstration var 

nödvändig skulle detta göras med hjälp utav konkret materiel. I denna läroplan finns det 
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tydliga exempel på vilka materiel som kan användas, varför man ska använda dem och hur. 

Här står också att praktisk matematik ska tillämpas (1964:171).  

 

Vid inlärning av tiotalssystem i årskurs ett ska detta belysas med konkret materiel. 

Elevaktiviteten föreskrivs åter igen. Det konkreta materielet ska användas i tidiga åldrar. Man 

menar också att det är viktigt att man inte slutar med detta för tidigt och att man ska använda 

konkret materiel när något nytt introduceras (1964:170). Litteratur som är skriven de senaste 

åren föreskriver också detta (Malmer, 2002:28 ff.). Man bör utgå ifrån det konkreta och sträva 

mot det abstrakta. Det konkreta är viktigt för att få en god förståelse för de olika begreppen i 

matematiken. I årskurs två ansågs det att man bör använda praktiska övningar, konkret 

materiel och åskådliggöra övningarna vid inlärning av addition, subtraktion och 

multiplikation. Det poängteras starkt att divisionen alltid skall introduceras i konkreta 

situationer (1964:175-176). 

 

I årskurs tre när måttenheter ska introduceras bör detta göras med hjälp av praktiska problem 

(1964:165 ff.). Man ska tillämpa övningar med hjälp av lämpligt materiel. Som tidigare sagts 

bör det användas konkret materiel vid multiplikation och nu även växlingsövergångar. I 

läroplanen finns exempel på materiel som kan användas. De rekommenderar att man ska 

använda öre, kronor, längd-, yt-, volym-, vikt- och tidsmått. De föreskriver också att man kan 

ta hjälp utav bilder. Vi vill med ett citat belysa hur detaljerad Lgr62 var med dess tydliga 

exempel: 

 
”Varje klassrum för lågstadieklasser bör vara utrustat med våg och viktsatser, 

meterlinjal och måttband, liter– och decilitermått samt myntmateriel. Varje 

elev bör ha en centimetergraderad linjal och en myntsats samt någon 

lätthanterlig räknemateriel, som kan användas vid den inledande behandlingen 

av nya kursavsnitt, t. ex. räknelappar, klossar, kulor och knappar.” (1964:174 ) 

                                 

 

På mellanstadiet introduceras geometri och det ska i första hand göras med 

åskådningsgeometri. Med detta menas att eleverna ska vara aktiva. Hjälpmedel bör utnyttjas 

som till exempel linjal och passare, gradskiva och smygvinkel (1964:168 ff.). 
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I årskurs fem och sex föreskrivs också att olika avsnitt ska åskådliggöras. Man bör använda 

kubikklotsar inom volymräkningen och annat lämpligt konkret materiel vid procent, 

medelvärden, diagram och divisionsräkning.  

 

3.2 Matematikundervisningen utifrån Lgr69 

När Lgr69 kom föreskrevs det att det var lärarens ansvar att individualisera undervisningen 

(1979:139). Med Lgr69 kom också en stor förändring, genom att mängdlära infördes. Det 

bidrog till att många nya begrepp och symboler infördes vilket ledde till att många lärare 

kände sig osäkra och inte riktigt förstod innebörden av dessa. Matematikundervisningen blev 

således mer abstrakt och ledde till att hänsyn till individens behov minskade eftersom att 

lärarna blev mer osäkra (Malmer 2002:62-63). Läromedlen styrde nu större delar av 

matematikundervisningen och det gjorde att en del elever hämmades och elevens 

självförtroende blockerades. För att elever ska få en förståelse och ett intresse för 

matematiken är det viktigt att undervisningen inte grundas på en mekanisk räkning. För att 

förstå olika tal och logiska strukturer är det av stor betydelse att eleverna, framför allt för 

elever i de lägre åldrarna, har tillgång till konkret materiel (Petersson 1970:1). Även i denna 

läroplan föreskrivs att man inte ska sluta med konkret materiel för tidigt. Enligt Anna-Lena 

Petersson (1970:2) är det viktigt att konkretisera för elever i de lägre åldrarna. Men det kan 

dock vara så, att när eleverna blir äldre får de en annan förståelse genom verbala 

beskrivningar. Hon menar att det är lättare att ge beskrivningar verbalt i orienteringsämnena 

än vad det är i det abstrakta ämnet matematik. Därför är det viktigt att inte sluta konkretisera 

förtidigt. Lgr69 poängterar vikten av konkretiserad och experimentell undervisning (1979:80 

ff.). Dessa kriterier ansågs att varje skola skulle arbeta utefter.  

 

Vid inlärning av positionssystem, multiplikation och antalsbegrepp bör konkret materiel 

utnyttjas. Nytt för Lgr69 är att lärarna kan använda konkret materiel för att skapa en varierad 

undervisning och stimulera färdighetsträning. Med hjälp av konkret materiel kommer man 

ifrån den traditionella undervisningen där den mekaniska räkningen är i fokus. Fler tankesätt, 

arbetssätt och uppgifter framkommer då eleverna får använda materiel vid inlärning. Något 

annat nytt man också hittar är att mål för undervisningen kom i samband med Lgr69 

(1979:137). Målen i läroplanen är något man ska sträva efter och försöka uppnå. Några mål 

var att undervisningen skulle grundas på förståelse och att tekniska hjälpmedel skulle 

användas. Liksom i Lgr62 ges exempel på olika materiel som är lämpliga att använda vid 
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olika undervisningssituationer. Materiel som nämns är bland annat klotsar, kulor, måttband, 

våg, myntmateriel och räknesticka (1979:141). Det nya vad gäller konkret materiel var att 

eleverna själva ska kunna hämta det materiel som behövs under en lektion. Materielet ska 

vara lättillgängligt för eleverna.  

 

Något som man också för första gången kan utläsa är att räknestickan nämns. Ett sätt att 

variera undervisningen är att arbeta med matematiken i grupp (1979:138 ff.). Vid arbeten i 

grupp nämns spel och pussel som konkreta inslag i undervisningen. Lgr69 är inte lika 

detaljerad vad gällande årskursplaneringen. I Lgr62 kunde du lättare utläsa vilka hjälpmedel 

som skulle användas i undervisningen och under vilken årskurs detta skulle förekomma.  

 

3.3 Matematikundervisningen utifrån Lgr80 

Efter Lgr69 kom Lgr80 och med denna en förändring inom matematiken (Malmer 2002:21). 

Lgr69 dominerades av mängdläran och ”läroboksundervisning” trots att det hade föreskrivits 

att undervisningen skulle grundas på förståelse. Mängdläran gjorde att många lärare blev 

osäkra och inte vågade lämna det traditionella läromedlet. Lgr80 innehöll inte lika mycket 

mängdlära. Målen i Lgr80 tar fasta på att undervisningen ska grundas på förståelse och vara 

verklighetsanknuten för eleverna.  

 

En likhet man kan se är att det föreskrivs att man ska arbeta konkret inom geometrin och när 

man arbetar med diagram (1981:104-106). Något som också återkommer är att begreppen 

massa, volym och nu också klockan ska tillämpas praktiskt (1981:98 ff.). Det bör vara 

konkret så att varje elev kan förankra begreppen. Talbegreppet ska byggas upp med hjälp utav 

konkreta situationer och jämförelse av antal. Något som också poängteras är att det ska 

byggas upp en säkerhet i numerisk räkning, både med och utan hjälpmedel. Lgr80 tar upp en 

del exempel av materiel som kan användas, men inte alls i samma utsträckning som i 

föregående läroplaner. Det som bland annat nämns är sedlar, mynt och geometriska figurer. 

 

I Lgr69 föreslogs det att man skulle använda sig av experimentella undervisningsmetoder och 

Lgr80 tar åter upp detta. Bland annat inom algebran och funktionsläran föreslås detta 

arbetssätt. På mellanstadiet föreslås det att man ska lösa enkla ekvationer genom att pröva och 

utgå ifrån ett problem. Detta begrepp ska introduceras med hjälp av praktiska experiment. Det 
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preciseras inte hur man ska gå tillväga, utan lägger mer vikten på att det ska göras (1981:98-

107).  

 

När mängdläran ”försvann” tonades vikten av symboler och begrepp ner (Malmer, 2002:60). 

Detta ledde till att kreativiteten ökade och lärarna blev åter mer säkra på sin roll i 

undervisningen. Lgr80 betonar vikten av enkla vardagsberäkningar vilket ledde till en trend, 

där bland annat räknehändelser blev allt vanligare (Nämnaren, Tidskrift för 

matematikundervisning, nr 1, 2004:53). Under 80-talet kom också geobrädet och tangram 

(Malmer, 2002:183-185). Något som även var nytt med Lgr80 var att det gavs större utrymme 

för mätmoment (1981:103). Det var första gången kunde man läsa om integrering med andra 

ämnen som till exempel slöjd och hemkunskap. Tekniska hjälpmedel har nämnts i föregående 

läroplan men nu föreslås användandet av miniräknare vid beräkning av till exempel ränta.  

 

3.4 Matematikundervisningen utifrån Lpo94 

Lpo94 (1994:2 ff.) är mer öppen för en tolkning av läsaren än vad de tidigare läroplanerna har 

varit. Den är inte så detaljerad och uppdelad efter ”årskursmål” som Lgr62. Denna innehåller 

också många mål som man ska sträva mot men den har även mål som skall vara uppnådda vid 

femte respektive nionde skolåret. I Lpo94 kan man läsa att man skall ha en varierad 

undervisning och uppmärksamma praktiska aspekter. Till skillnad från de tidigare 

läroplanerna finns där inget mål som säger att man skall arbete med laborativt eller konkret 

materiel (Nämnaren Tema, Algebra för alla, 1997:110). Däremot står det att man ska sträva 

efter en förståelseinriktad undervisning och en helhetsbetonad inlärning. För att belysa detta 

har vi gjort ett utdrag från kursplanen: 

 
”Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som 

behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkret 

problem i elevens närmiljö.” (2000:28) 

                       

                   

I kursplanen (2000:28) står det också att eleven i slutet av femte skolåret skall kunna mäta 

längder, area, volym, vinklar, massor och tider.  

 

Enligt Malmer används samma konkreta material idag som det gjordes under de tidigare 

läroplanerna vad gäller enhetsräkning. Som sagts tidigare står det inte angivet vilka 
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instrument man skall använda, men man skall sträva efter att eleven kan använda olika mått 

och mätinstrument (2000:27, Malmer, 2002:180) 

 

En förändring man kan se mellan Lgr69 till Lpo94 är att matematiken har blivit mindre 

formell, vilket gör att det finns större utrymme idag för konkret matematik (Nämnaren Tema, 

Algebra för alla, 1997:106-107).  

 

Lpo94 innebär förändringar i jämförelse med tidigare kursplaner. Dagens kursplan är mer 

inriktad på en kvalitativ matematik än en kvantitativ. Idag fokuserar vi mer på att kunna tänka 

matematik, lära oss generalisera, analysera och dra slutsatser, än på det mekaniska räknandet 

(Malmer, 2002:22 ff.). Något som vi också för första gången kan läsa i en läroplan är att man 

ska prata matematik. Man ska sträva mot att kunna utveckla sin förmåga till både muntlig och 

skriftlig matematik (2000:26). Dagens undervisning ger också större utrymme för samtal 

mellan elever vilket både är stimulerande och motiverande för eleverna (Kronqvist, Malmer 

1993:80 ff.). 

 

Lpo94 (1994:9) föreskriver att man ska arbeta både individuellt och i grupp, elever skall lära 

sig att samspela med andra människor. Idag finns mycket hjälpmedel så som 

undervisningsförslag och idéer att få som lärare. Lärarna måste bara inse vikten av 

elevaktivitet (Malmer, 2002:183). Estetiska inslag i matematiken har blivit mer 

uppmärksammade de senaste åren. Dessa inslag har varit underutvecklade i tidigare läroplaner 

(Malmer, 2002:147-149). Som vi skrivit tidigare ska Lpo94 framhålla en varierad 

undervisning vilket borde leda till att matematikundervisningen blir mer omväxlande. 

Omväxling skapar lust och lust leder till att man lättare lär sig (Malmer, 2002:13). I Lpo94 

betonas vikten av att utgå ifrån elevens egen nivå. Om detta görs ökar inlärningspotentialen 

enligt Cecilia Kilhamn (2004:25). 

 

Den mindre formella matematiken som används idag och föreskrifter i Lpo94 belyser att 

problemlösning är något väldigt viktigt. Detta har gett utrymme för fler öppna frågor som kan 

ha många rätta svar (Nämnaren, Tidskrift för matematikundervisning, nr 1, 2004:17). För att 

bli bra problemlösare bör det ges olika strategier för att lösa dem. Elever bör ha tillgång till 

konkret materiel och laborativa modeller (Frank K Lester, 2000:85 ff.).  
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En förändring man kan konstatera mellan Lgr80 och dagens läroplan är att eleven idag ska 

kunna använda enkla ekvationer för att lösa ett problem. Detta stödjer även författarna i 

Nämnaren, Algebra för alla (1997:49). De menar att eleven först måste kunna sätta in 

problemet i en ekvation och sedan men hjälp utav symbolerna lösa problemet. När de har fått 

lösningen måste eleven kunna återknyta det till det ursprungliga problemet, det vill säg, att det 

inte räcker att lära sig en strategi för att lösa en ekvation. De måste också kunna tolka sitt svar 

från ekvationen för att kunna lösa problemet.  

 

Ett nytt inslag i Lpo94 är att leken poängteras som ett viktigt inslag vid inlärningen, framför 

allt för elever i de yngre åldrarna. Någon fysisk aktivitet som ligger utanför idrotten har inte 

tidigare nämnts.  

 

Dagens läroplan poängterar starkt att undervisningen skall vara vardagsanknuten. Eleverna 

ska kunna tillämpa sina kunskaper både i teori och praktik. Detta mål anser Karl Henrik 

Eriksson är svårt att uppnå utan att arbeta med konkret materiel (2000:54-58). Det anses också 

vara viktigt att eleverna får möta olika modeller i undervisningen. Malmer (2002:28-29) säger 

också att det måste ges större utrymme för de undersökande undervisningsmodellerna och 

med hjälp av konkret materiel. Utan detta är det svårt att genomföra målen i Lpo94. 

 

Trots betoning på dessa mål i Lpo94 är många lärare av den åsikten, att de inte har tid att 

arbeta med konkret materiel (Malmer, 2002:30 ff.). De lärare som är bäst på att konkretisera 

är lärare för elever i de tidiga åldrarna. En förändring man kan se är att ”typexempel” har 

tonats ner och eleverna löser problem där de nu är mer direkt delaktiga. Idag ser man oftare en 

varierad och kreativ lösningsstrategi, där olika hjälpmedel används. För att uppnå målet att 

kunna individualisera undervisningen behöver vi ha materiel som eleverna kan ha tillgång till 

(Malmer, 2002:106). Trots förändringarna i Lpo94 som föreskriver individualisering, 

elevaktivitet och olika lösningsstrategier, föredrar fortfarande många lärare att arbeta utefter 

färdiga modeller och typexempel (Malmer, 2002:61). Den traditionella matematiken (den som 

befästes när mängdläran infördes det vill säga läromedelhandledd undervisning) dominerar 

fortfarande ute i skolorna. 75-80 % av matematikundervisningen domineras av arbete i 

läroboken (Pierre Jamot, 2000:29-31). Lärare har fortfarande svårt att frigöra sig ifrån 

ekvationstänkandet (Malmer 2002:212-213). Trots Lpo94 har vi fortfarande en allt för 

abstrakt matematikundervisning (Malmer, 2002:22 ff.). För att målen ska kunna uppnås, att 

eleverna ska vara mer delaktiga och få större ansvar för sin inlärning, krävs det att lärarna 
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måste vara flexibla. För att kunna genomföra detta krävs väldigt goda kunskaper från läraren. 

Lärarna har för stor betoning på läroböckerna vilket kan hämma ett logiskt tänkande, som vi 

enligt Lpo94 ska stäva efter (Malmer, 2002:50 ff.). Med färdiga lösningsmodeller och 

typexempel, ger vi inte utrymme att utveckla det kreativa skapandet och det egna tänkandet 

vilket är ett mål som vi ska uppnå i Lpo94. Det står i styrdokumenten att man ska framhålla 

vikten av olika matematiska strategier och det kan inte uppnås genom traditionell matematik 

(Malmer, 2002:192). Lärarna måste söka sig utanför läromedlet och stenciler för att anknyta 

till elevernas kunskaper och vardagssituationer. Som det ser ut idag går inte kursplanen hand i 

hand med läromedlen. En förändring vi kan hitta i Lpo94 är att miniräknaren betonas som ett 

viktigt hjälpmedel. Enligt Malmer är det viktigt att elever behärskar kort division men 

orealistiskt att kunna göra långa divisionsuträkningar Detta bidrar till en oro hos folk i 

allmänhet, därför är det viktigt att man informerar om hur och varför det idag används mer 

miniräknare än tidigare. Som vid alla förändring krävs det tid (Malmer, 2002:174-178). 

 

Läroplanernas intentioner är mycket bra i många avseenden men det finns en risk att man 

försummar teorianknytningen (Karl Henrik Eriksson, 2000:54-58). Lpo94 föreskriver 

huvudräkning, skriftliga räknemetoder och miniräknare. Det är viktigt att huvudräkning och 

överslagsräkning används i undervisningen, vi får inte bli för beroende av tekniken. Man 

måste förstå om man har fått ett orimligt svar (Malmer, 2002:147-148). I de tidigare 

läroplanerna har bråktal upptagit en stor del, kanske för stor del, men idag ges det för lite 

utrymme för detta (Malmer, 2002:135-137).  

 

 

4. Metod 

Vår studie är en kvalitativ undersökning som vi har valt att presentera utifrån tre perspektiv. 

Litteraturgenomgången är ett perspektiv, där vi har studerat den litteratur som finns och de 

läroplaner som är aktuella för vår studie. Vi har ytterliggare två perspektiv och de utgår ifrån 

intervjuer. Det ena perspektivet är ur specialisters synvinkel inom området. Med det menar vi 

personer som har skrivit läromedel, artiklar, avhandlingar och annat som har bidragit till ökad 

kunskap inom matematikdidaktik, på ett mer forskande sätt. Det tredje och sista perspektivet 

utgår ifrån lärare som arbetat med matematikundervisning i ungefär 30-40 år och som 

fortfarande är aktiva lärare idag. 
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Dessa tre perspektiv sammanställs och diskuteras i vår diskussion. Dessa diskussioner leder 

oss till vår slutsats och svar på vår frågeställning. I slutsatsen har vi med våra egna tankar och 

perspektiv. Vi har valt att lägga in ett avsnitt som heter avslutande reflektion. I detta avsnitt 

diskuterar vi vårt område utifrån ett mer vidgat perspektiv.  

     

4.1 Metodteori 

Vi valde att bygga vår studie på en kvalitativ undersökning. Detta innebär att man går från en 

helhet till en del. I vårt fall är helheten matematikundervisningen där delen och det specifika, 

för vår studie, är användandet av konkret materiel. När man gör en kvalitativ undersökning 

vill man upptäcka variationer, innebörder och företeelser. I vår studie har det varit intresserant 

att se om det har skett någon förändring vad gäller användandet av konkret materiel i 

matematikundervisningen. Målsättningen med en kvalitativ analys är att identifiera och 

bestämma en icke känd egenskap, som i denna studien är den eventuella förändringen inom 

användandet av konkret materiel (Starrin och Svensson 1994:20-25).  

 

Vi har använt oss av metoden ”interview guide approach” när vi satte upp ramar för hur våra 

intervjuer skulle gå tillväga. Detta innebär att man inte har gjort någon exakt formulering av 

frågorna utan satt upp ramar för vilka områden som skall beröras (Patton 1987:116-117). 

 

4.2 Avgränsningar 

För att få en uppsats som var möjlig att genomföra inom uppsatta tidsramar var det naturligt 

för oss att avgränsa vår studie. Vi valde att definiera vad konkret materiel är för oss, vi anser 

att det är viktigt att man som läsare inte ska behöva fundera över detta begrepp. Innan vi 

började skriva vår uppsats visste vi inte om vi skulle räkna med miniräknaren och datorn till 

konkret materiell. Vi läste den aktuella litteraturen och tog med frågan i våra intervjuer. Så 

vad gäller den frågan har våra intervjurespondenter besvarat den. Vi ansåg alltså att vi inte 

ville avgöra om dessa två element, miniräknaren och datorn var konkret materiel, utan det fick 

litteraturen och intervjurespondenterna avgöra. Vi har alltså valt att inkludera dessa materiel. 

 

Vi valde också att begränsa oss vad gäller tidsperspektivet på vår studie. Vår tidsram sträcker 

sig från Lgr62 till dagens läroplan Lpo94. Vi har främst studerat frågeställningarna utifrån 

elever i de yngre åldrarna. 
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4.3 Val av datainsamlingsmetoder 

För att få tag på relevant litteratur till vår uppsats, tog vi kontakt med personer som är insatta i 

matematikdidaktik. Genom diskussioner med dem och kunnig bibliotekspersonal fann vi den 

litteratur som var aktuell att studera. Där finns ingen litteratur som behandlar just vårt 

specifika område, om det har skett någon förändring vad gäller användandet av konkret 

materiel. Vi har därför studerat läroplanerna och den litteratur som hjälper oss att konstatera 

om det har skett någon förändring.   

 

Eftersom där inte finns någon litteratur om detta specifika område är vår empiriska del viktig 

för studien. Enligt vår mening ansåg vi att det var viktigt att få med specialister på området, 

för oss då både professorer och lärare som är aktiva ute på fältet. Deras kunskap har vi då tagit 

del av genom öppna intervjuer. Gudrun Malmer är hedersdoktor, det vill säga att hon inte har 

doktorerat men fått utmärkelsen på grund av sina insatser.  

 

4.4 Intervju, innehåll och upplägg 

Våra intervjuer grundar sig på öppna intervjufrågor (bilaga 1). Under intervjuerna ville vi få 

fram vad intervjurespondenterna anser om de olika frågorna i ämnet. Vi ville att de utgick 

ifrån sina egna erfarenheter och sina egna kunskaper. 

 

Som stöd för intervjun, hade vi en del frågor som vi ville diskutera med 

intervjurespondenterna. Kom intervjurespondenten inte självmant in på området, ledde vi in 

dem på det. Det är alltså inte en intervju som grundar sig på rätt eller fel svar. 

Intervjurespondenterna fick inte se våra frågor som var underlag för intervjun innan vi 

träffade dem. De visste naturligtvis vad det handlade om och att det var en öppen intervju.  

 

Gudrun Malmers (bilaga 2) och Barbro Grevholms (bilaga 3) intervjuer är analyserade var för 

sig medan lärarna A, B och C (bilaga 4) är sammanställda. Som hjälpmedel vid intervjuerna 

spelades dessa in på en diktafon, detta för att få en så reell bild som möjligt. Vi har 

naturligtvis fått tillstånd att använda diktafon vid samtliga intervjuer och även tillåtelse att 

namnge Gudrun Malmer och Barbro Grevholm i vår studie. 
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4.5 Urval av intervjurespondenter 

Eftersom vår uppsats utgår ifrån tre olika perspektiv, ville vi både belysa området utifrån de 

som aktivt arbetar med detta på en mer forskande nivå, men även ifrån de som till vardags 

arbetar med matematikundervisning.  

 

Vi har två intervjurespondenter som representerar den forskande biten inom området. Vi valde 

två personer som vi anser har tillfört matematiken och undervisningen stor kunskap. Det är 

två väldigt engagerade personer med enorm kunskap och erfarenhet. 

 

I det tredje perspektivet utsåg vi tre lärare som arbetat i minst 30 år. Eftersom vårt 

tidsperspektiv för vår studie sträcker sig från Lgr62 till Lpo94. Vi ansåg det var viktigt att de 

arbetat utifrån de flesta av dessa läroplaner.  

 

4.6 Metodkritik 

Där kan finnas aspekter som har påverkat vårt resultat av undersökningen. Där finns ingen 

litteratur som behandlar just vårt specifika område, ”har det skett någon förändring av 

användandet av konkret materiel”, och inte heller några aktuella artiklar vilket gör det svårt att 

styrka vårt resultat med hjälp utav litteratur. Den litteratur som finns, behandlar i stort endast 

det konkreta materiel som finns och hur det skall användas, inte när det använts och inte heller 

i hur stor utsträckning lärarna använder det.  

 

Våra intervjurespondenter har vi valt utefter vad vi ansett kunna bidraga med relevant 

kunskap till vår studie. Vi har endast kvinnliga intervjurespondenter och det kan inte uteslutas 

att ett urval med manliga respondenter skulle ha gett ett annorlunda utfall. Vi vill emellertid 

poängtera att vi inte valt dem utefter genus, utan efter relevans till vår studie. Ju fler 

intervjurespondenter man använder sig av desto fler infallsvinklar har man att sammanställa 

och föra in i studien. Därför kan en felkälla finnas. Men eftersom vi valt att skriva en 

kvalitativ uppsats anser vi inte detta vara av relevans för vår studie. Vi ville gå in på djupet 

med våra intervjuer och inte ha enkäter, där frågorna lättare besvaras på en mer ytlig nivå. En 

öppen intervju blir mer av ett personligt möte där man kan diskutera frågorna. 

 

 



 19

5. Empirisk del 

Redovisningen av våra öppna intervjuer finns att läsa som bilagor. Gudrun Malmers och 

Barbro Grevholms intervjuer är redovisade var för sig medan intervjuerna med lärarna A, B 

och C är redovisade tillsammans (bilaga 2, 3 och 4). 

 

 

6. Resultat av empirisk datainsamling 

Nedan redovisas vårt resultat av empirin under respektive rubrik. Detta för att göra vårt syfte 

och den röda tråden mer synlig för er som läsare. 

 

6.1 Vilket materiel användes på 60- och 70-talet inom matematikundervisningen? 

Malmer och Grevholm menar att de började arbeta under relativt fria former, men när 

mängdläran kom i samband med Lgr69 blev det stora förändringar. Utvecklingen gick tillbaka 

i skolan, lärarna blev mer osäkra på sin yrkesroll och mängder av nya symboler infördes. 

Lärarna stagnerade och blev mindre kreativa och det konkreta materielets användande 

minskade. Lärare A, B och C instämmer, de poängterar också att det blev en stor förvirring då 

basen inte längre behövde utgå ifrån talet tio utan kunde vara vilket tal som helst (hänvisning 

till mulitbasmateriel s 7). Intervjurespondenterna är överens om att de nya begreppen och 

tankesätten gjorde det högst förvirrande för lärarna.  

 

På 60- och 70-talet användes konkret materiel väldigt sparsamt. Det fanns ingen tradition i 

skolorna att använda detta. Materiel som fanns att tillgå var sedlar och mynt, enhetsmått, 

meterlinjal, kulram, planscher, räkneblock, logiska block, flanomateriel, stavar i tiotal och 

ental, demonstrationsklocka och en del plockmateriel. Malmer och lärare C menar att logiska 

block fanns men att de inte användes i särskilt stor utsträckning. Däremot använde sig lärare 

A och B ganska mycket utav logiska block och då i första hand som ett sorteringsmateriel. En 

del lärare använde redan vid denna tidpunkt sig utav lek och dramatisering som inslag i 

undervisningen. Intervjurespondenterna menar att det fanns en del materiel ute på skolorna 

men att det sällan användes. Lärarna A, B och C poängterar att det i stort sett inte fanns 

konkret materiel så att det räckte till en hel klass. Var där någon specifik elev som var i behov 

av materiel togs detta in till denna elev. Det var bara de svaga eleverna som arbetade med 

konkret materiel vid vissa tillfällen, detta menar även Grevholm. Användandet av konkret 
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materiel gjordes i form utav katederdemonstrationer, eleverna var då inte aktiva med 

materielet.  

 

6.2 Vilket materiel används idag? 

En del av detta materiel lever idag kvar på skolorna och används i större eller mindre 

utsträckning. Under årens lopp har en del materiel utvecklats och det har även tillkommit nya 

materiel som införts till Sverige, så som tangram, geobräde och cusinairesstavar. 

Teknikutvecklingen har också bidragit till att vi har fått hjälpmedel och konkret materiel så 

som miniräknaren och datorn. De senaste åren har det blivit mer accepterat att använda 

kortlek och spel vid undervisning i matematik.  

 

6.3 Vilket är och har varit syftet med användandet av konkret materiel? 

Lärare A, B och C samt Malmer anser att syftet av användandet är detsamma. Grevholm säger 

sig ha en känsla av att syftet är detsamma. Matematiken är ett abstrakt system med symboler 

som kommunikation. Syftet är att visualisera dessa abstrakta system och öka förståelsen hos 

eleverna.  

 

6.4 Har det skett någon förändring av användandet och i så fall på vilket sätt? 

För lärare A, B och C har det skett en stor förändring vad gäller användandet av konkret 

materiel. De menar att idag får alla elever arbeta med detta och det finns lättillgängligt i 

klassrummen. Generellt sätt användes de sig alltid utav konkret materiel när de introducerar 

någon nytt. Konkret materiel menar de, gäller främst för de yngre eleverna. Lärare C skäms 

över hur det var på 60- och 70-talet. Hon menar att lärarna idag vågar använda mer fantasi, 

vara kreativa och bjuda på sig själva i sin undervisning. Men hon säger också att man 

fortfarande har mer att lära om konkret materiel. Lärare A framhåller att eleverna själva inte 

tycker att det är prestigefyllt i att använda materiel när de blivit lite äldre. Användandet av 

konkret materiel minskar ju högre upp i årskurserna de kommer. Grevholm är däremot osäker 

på om det har skett någon generell förändring men hon tror att det har blivit en mer positiv 

inställning till konkret materiel i skolan. Genom fortbildningar har man fått större förståelse 

för materielet och dess betydelse för inlärningen. Idag förstår man också att det inte endast är 

de svaga eleverna som behöver konkret materiel. Hon tror att lärarna idag är mer beredda att 
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ta till alla möjliga konkreta hjälpmedel för att hjälpa den individuella eleven. Våra 

intervjurespondenter talar också om att det idag pratas mer matematik. Begreppsutvecklingen 

övas mera genom gruppövningar, ”matteprat” och genom datorn. Malmer anser att 

förändringen av användandet av konkret materiel inte är särskilt stor. Den förändring som har 

skett speglar emellertid inte alla de resurser som har lagts på matematiken. Hon säger att 

lärarna är väldigt intresserande av konkret materiel, men att allt för många inte orkar eller har 

fantasi och kunskap för att använda sig utav konkret materiel  

 

 

7. Diskussion 

Diskussionen utgår ifrån de tre nämnda perspektiven, litteratur, specialister på området och 

lärare på fältet. Vår diskussion utmynnar i en slutsats under avsnitt 8. 

 

7.1 Vilket materiel användes på 60- och 70-talet inom matematikundervisningen? 

På 60- och 70-talet fanns där en del materiel att tillgå, allt från sedlar och mynt till 

räknestickan. Enligt Grevholm och Malmer var skolreformen ganska fri när de började 

arbetade utefter Lgr62. De anser att man använde plockmateriel relativt mycket. De menar 

också att det inte fanns en så styrd handledning vad gäller undervisningen utan det var upp till 

varje enskild lärare. Det var framför allt de svaga eleverna som fick tillgång till det konkreta 

materielet vilket även Grevholm poängterar. De elever som klarade av att genomföra den 

mekaniska räkningen som läromedlen bestod av ansåg man ha den förståelsen som var 

nödvändig. De elever som inte kunde tillgodose sig denna undervisning ansågs som svaga i 

matematik. Våra intervjurespondenter säger att det inte fanns något lättillgängligt materiel att 

tillgodose sig med i klassrummet utan det plockades in till den specifika eleven när detta 

behövdes. Den undervisningen som fanns vad gäller konkret materiel var 

katederdemonstrationer där endast läraren var aktiv med materielet. Vad gäller lek och 

dramatisering i undervisningen säger Grevholm att detta var inslag man kunde hitta redan på 

60- och 70-talet. Det var dock ingen utbredd undervisningsmodell, men en del lärare använde 

sig utav det. Det stod inget tydligt om detta i läroplanerna vid denna tidpunkt, trots det 

använde sig en del lärare utav detta. 
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Lgr62 poängterar att ensidiga demonstrationer från läraren skulle undvikas. Elevaktiviteten 

menar de var viktig. En ensidig demonstration skulle endast göras då man ansåg den vara 

nödvändig (1964:165 ff.). Enligt våra intervjurespondenter fanns det ingen tradition i att 

använda sig utav konkret materiel. Undervisningen dominerades utav en mekanisk räkning av 

abstrakta symboler. Materielet användes väldigt sparsamt och som vi skrivit tidigare användes 

materielet utav läraren framme vid katedern. Då visualiserades och konkretiserades ett visst 

moment i matematiken till exempel vid vikt- och måttenhetsinlärning. Materiel fanns sällan 

som klassuppsättning. För oss går inte Lgr62: s ambitioner ihop med lärarnas verklighet. Om 

vi endast läst Lgr62 och inte fått kunskapen om hur det fungerade i skolorna vid denna 

tidpunkt, hade vår spontana inställning varit att konkret materiel användes i ganska stor 

utsträckning. I läroplanen finns tydliga exempel på materiel som kan användas, varför man 

ska använda dem och hur (1964:171). Enligt våra intervjurespondenter följdes inte dessa 

föreskrifter som fanns i Lgr62 då de menar att användandet av konkret materiel var 

obetydligt. Lärare B säger att de aldrig lärt sig eller läst om konkret materiel under sin 

utbildningstid. Utan erfarenhet och kunskap förstår vi att dessa föreskrifter inte gick att uppnå. 

Det fanns ingen fokusering på konkret materiel. Det kanske fanns materiel långt inne i 

materielrummet, men där fanns inte någon tradition att använda det. Utan kunskap om 

användandet går materielets betydelse bort. Vet man inte hur ett materiel ska användas eller 

vad användandet har för betydelse försvinner syftet.   

 

Den fria matematiken som Malmer och Grevholm hade upplevt under Lgr62 var inte längre 

aktuell när Lgr69 kom och med den mängdläran (Malmer, 2002:62-63). Mängdläran innebar 

att många nya symboler infördes till matematiken. Dessa symboler hade inte lärarna någon 

förståelse för och förstod inte alltid innebörden av dem. Detta ledde till att undervisningen 

blev ännu mer teoretisk och abstrakt. Som både Grevholm och Malmer poängterar blev 

lärarna väldigt osäkra i sin pedagogiska roll och lärarna vågade inte längre vara kreativa. Men 

samtidigt föreskrivs det i Lgr69 att man kan använda konkret materiel för att skapa en 

varierad undervisning och stimulera färdighetsträning. Grupparbeten, spel och pussel nämns 

som konkreta inslag i undervisningen (1979:138 ff.). Enligt vårt konstaterande är dessa inslag 

inte något som använts redan då man arbetade efter Lgr69. De har inte blivit aktuella i 

undervisningen förrän nu på senare år. Under Lgr69 var det en väldigt läromedelstyrd 

undervisning som dominerade och man gick sällan utanför de traditionella ramarna.  
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De som inte tog åt sig av katederdemonstrationer fick tillgång till plockmateriel av olika slag 

och hämtades enbart in till denna elev. Om eleven fortsatte att visa svagheter i matematiken 

fick eleven specialhjälp. Lärare A säger att tidigare var vi dåliga på att använda konkret 

materiel i de ”vanliga” klassrummet, men svaga elever fick extra stöd hos speciallärare där 

konkret materiel användes. Vi menar att lärarna var medvetna om att alla elever inte hade den 

förståelse för matematiken som var att föredra. Som lärare B poängterar var där många elever 

som gick ut med godkänt i betyg, utan att egentligen ha förståelsen för matematiken. De lärde 

sig typexempel och systemet för att klara av den mekaniska räkningen, men med det är det 

inte sagt att förståelsen finns. Vi instämmer i detta resonemang. Vi tror att man inte hade fått 

kunskap om hur viktigt och betydelsefullt arbete med konkret materiel är, man ansåg att det 

endast var svaga elever som behövde det.  

 

Det föreskrevs att undervisningen borde innehålla experimentella och praktiska inslag enligt 

Lgr69. Vi ser det som att läroplanen och kursplanen ville förändra undervisningen. Lgr69 

hade enligt vår tolkning ambitionen att undervisningen skulle bli mera konkret och innehålla 

fler praktiska inslag.  Ambitionen borde ha varit att man ville få eleverna att kunna använda 

sig av matematiken i vardagsanknutna situationer. Hur kan det då komma sig att 

undervisningen grundade sig på en mekanisk räkning? Det vi har som en förklaring är att hela 

skolan var mer formell då, än vad den är idag (Nämnaren Tema, Algebra för alla, 1997:106-

107). Eleverna skulle sitta stilla och lyssna på läraren, disciplinen var ett viktigt inslag i 

skolan under denna tid. Om man tog sig utanför de traditionella läromedlen, riskerade man att 

denna syn ändrades. Man kunde då få elever som rörde sig mer i klassrummet, elever som 

pratade och resonerade med varandra. Vi tror att detta kan vara en faktor. Som lärare var man 

rädd för att få ett klassrumsklimat som inte stod för den disciplinerade synen. En lärare som 

tillät eller till och med uppmuntrade ett sådant klimat ansågs banbrytande.  

 

Grevholm poängtera även att alla lärare inte var av den traditionella typen. En del lärare hade 

redan då förstått betydelsen av konkret materiel. Som vi fått ta del av var varken Grevholm 

eller Malmer lärare som var speciellt traditionella. Grevholm menar att det fanns lite materiel 

att tillgå, framförallt om undervisningen riktade sig till de äldre eleverna. Hon har alltid 

arbetat med konkret materiel. Hon skapade egna modeller - allt för att visualisera och öka 

förståelsen hos sina elever. Malmer köpte inte alla nymodigheter som mängdläran förde med 

sig. Hon visste att den undervisningen hon bedrev fungerade, hon vågade tro på sin sak. Men 



 24

långt ifrån alla lärare var lika modiga som hon. De flesta lärare följde ledet och blev istället 

mindre kreativa och mer bundna till det tryckta läromedlet.  

 

7.2 Vilket materiel används idag? 

Om vi ser till materielet vi har idag, har vi en del kvar från 60- och 70-talet, men en del har 

också gått förlorat. Räknestickan har idag ersatts med miniräknaren. Flanomateriel används 

inte i samma utsträckning idag, men det finns kvar på en del skolor. Enhetsmått, meterlinjal, 

demonstrationsklocka, pengar, ental och stavar i tiotal och räkneblock är en del av materielet 

som lever kvar idag. Redan i Lgr69 nämns pussel och spel som konkreta inslag i 

undervisningen. Enligt våra intervjurespondenter har detta inte varit ett aktuellt inslag i 

undervisningen förrän nu på senare år. Att spel och pussel inte användes i undervisningen 

under Lgr69 konstaterar vi som en naturlig följd. Mängdläran infördes och som vi skrivit 

stagnerade utvecklingen i skolan. Lärarna blev mer osäkra och mindre kreativa. De få materiel 

man använt sig av under Lgr62 stagnerade nu helt och följden blev att spel och pussel inte 

användes. 

 

Under denna tid som gått har vi fått en stor utveckling inom tekniken. De första miniräknarna 

utvecklades runt 1970 och de började användas i mitten av 70-talet (Intervju Barbro 

Grevholm). Enligt Grevholm började hon använda datorn i början av 80-talet, medan lärare A, 

B och C menar att den inte blev aktuell förrän för cirka fem år sedan. En faktor kan vara att 

Grevholm vid denna tidpunkt arbetade med äldre elever och med en mer abstrakt matematik 

som kunde få hjälp av den tidens datorer. Enligt lärarna och Grevholm började det komma bra 

datorprogram runt 90-talets början. Som skolan ser ut idag har inte alla elever möjlighet att 

arbeta med datorn som ett konkret materiel. På en del skolor finns där väldigt få datorer. Vi 

anser att datorn är ett bra arbetssätt inom matematikundervisningen. Där finns otroligt bra 

program som tränar många områden.  

 

Innan vi började skriva vår uppsats hade vi ingen uppfattning om miniräknaren och datorn 

skulle betraktas som ett hjälpmedel eller som ett konkret materiel. Nu är vi liksom våra 

intervjurespondenter överens om att miniräknaren och datorn kan ses som både och. Vid rena 

algoritmuträkningar är miniräknaren ett hjälpmedel men den kan också användas där tal eller 

en uppgift visualiseras med hjälp utav den. I Lgr80 föreslås användandet av miniräknare vid 

beräkning av till exempel ränta och i Lpo94 betonas den som ett viktigt hjälpmedel (2000:26 
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ff.). Användandet av miniräknaren bidrog till en oro hos folk i allmänhet. Vi tror att många är 

rädda för att miniräknaren ska ersätta de delar av den mekaniska räkningen som man bör 

räkna ut utan hjälpmedel. Vi får inte bli för beroende av tekniken. Huvudräkning, skriftliga 

räknemetoder och överslagsräkning är något som bör poängteras i undervisningen. Malmer 

säger även att man måste förstå om man har fått ett orimligt svar (2002:147-148). Det är 

viktigt att vi informerar om hur och varför de idag används mer miniräknare än tidigare. Vi 

får heller inte lov att försumma teorianknytningen för att vi idag använder mera hjälpmedel 

(Karl Henrik Eriksson, 2000:54-58). 

 

Malmer anser att vissa datorprogram tränar det logiska tänkandet, begreppsutvecklingen, 

förståelsen av instruktioner och problemförståelse. Det är alltså inte datorn i sig som tränar 

dessa bitar utan en viss typ av programvara. Därigenom kan eleverna träna dessa områden. 

Genom att man använder datorn, kan varje elev arbeta utefter sin egen nivå, där det finns 

olika svårighetsgrader. En dator tröttnar heller aldrig på att förklara. Lärare C, pratade om att 

språkutvecklingen inte är färdig i fjärde klass, men att läromedlen är uppbyggda av ett ganska 

svårt språk. Hon menar att det är farligt för matematikutvecklingen om man inte använder 

konkret materiel. Det bör ju inte vara språket som gör att en elev inte lyckas i matematiken.  

 

Tangram, cusinairesstavar och geobräde är materiel som tillkommit under årens lopp. Som 

Grevholm nämnde tror många i sin enfald att de kommer på nya materiel. Men oftast är det 

inte så, utan ett gammalt materiel som blivit omodernt eller kommit i skymundan. Grevholm 

poängterar att det inte är lätt att hitta materiel. Det är svårt att finna information om konkret 

materiel och var man kan köpa det. Om nu ett materiel är svårtillgängligt, kan detta då bidraga 

till att konkret materiel inte används i den utsträckningen som de borde. Är man som lärare 

inte väldigt intresserad utav materiel kan en sådan här orsak leda till att man inte inskaffar det.  

 

Lärare A, B och C säger att de använder leken mycket mer idag vid inlärning än vad de gjort 

tidigare. Som både lärare C och Grevholm poängterat är lärarna idag mer kreativa och öppna 

för olika möjligheter för att stimulera eleven. Vi instämmer i detta resonemang och menar att 

lärarna idag har lättare för att ta sig utanför den traditionella matematiken. Vi har fått denna 

känsla av våra intervjurespondenter och den kunskapen vi har fått genom vår utbildning. Vi 

har även stöd i vårt resonemang av Nämnaren – Algebra för alla (1997:106-107) där det 

poängteras att dagens matematik är mindre formell. Utbudet av plockmateriel har blivit 

mycket större och det har också kommit mycket materiel för att öka talförståelsen. Under de 
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senare åren har talförståelsen uppmärksammats. Man har förstått att inte alla elever har en god 

taluppfattning. Genom den mekaniska räkningen som dominerade undervisningen förr lärde 

sig eleverna de olika symbolerna, men fick ingen förståelse för dem. För att få en god 

kunskap och en grundsten att stå på är det viktigt att man har en god taluppfattning.  Genom 

detta har man bland annat börjat använda materiel för att öka denna förståelse hos eleverna. 

 

7.3 Vilket är och har varit syftet med användandet av konkret materiel? 

Lärarna och Malmer menar att syftet av användandet av konkret materiel är desamma idag 

som det var för cirka trettio år sedan. Grevholm säger sig ha en känsla som talar för att syftet 

är detsamma. Det har poängterats att förståelsen är viktig sedan Lgr69. Genom användandet 

av konkret materiel har man velat visualisera matematiken. Målet har varit att göra 

matematiken mindre abstrakt och därigenom lättare att ta till sig och förstå. Enligt Petersson 

(1970:2) är det svårare att verbalt förklara ett begrepp eller tal i matematiken än vad det är att 

göra en verbal förklaring i de orienterande ämnena, som till exempel historia och 

samhällskunskap.  

 

7.4 Har det skett någon förändring av användandet och i så fall på vilket sätt? 

Vår studie visar att det inte finns något givet svar på denna fråga. Lärarna vi intervjuat menar 

att förändringen är som natt och dag. De säger att de använder avsevärt mycket mer konkret 

materiel i sin undervisning idag än vad de gjorde när de började arbeta som lärare. De menar 

att det inte fanns något krav på att använda konkret materiel. Kunskapen om materielen har 

uppenbarats och gjort att man idag använder det mer. Genom bra föreläsningar, 

fortbildningskurser och böcker har denna kunskap spridits. Detta menar de intervjuade 

lärarna, har gjort att lärarkåren är mer medveten och skapat sig en förståelse kring 

användandet. Som lärare C säger skäms hon över hur undervisningen bedrevs på 60- och 70-

talet. Idag menar hon att lärarna våga bjuda mer på sig själva. De våga också använda de 

resurser som ligger dem nära till hand som till exempel fantasin och kreativiteten. 

 

Lärarna använder sig alltid utav konkret materiel när de introducerar något nytt. De har också 

lättillgängligt materiel i sina klassrum. En skillnad som de tar upp är att idag använder alla 

eleverna i klassen det konkreta materielet. Svaga som begåvade barn använder detta för att 

skapa sig inre bilder, större förståelse och för att visualisera den abstrakta matematiken.  
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Genom att se eleverna arbeta med ett konkret materiel, anser lärarna att de lättare kan uppfatta 

förståelsen hos eleven. Det ger en möjlighet att se hur eleven går till väga i en matematisk 

strategi. Som sagts tidigare är det förståelsen som är det mest primära i dagens 

matematikundervisning. Genom att använda konkret materiel kan eleverna lära sig utav 

varandra. När eleven får ta i materielet, känna och se, ger detta en stor förståelse för 

matematiken. Det stimulerar också ”matteprat” mellan eleverna. Lpo94 föreskriver att 

eleverna ska kunna sätta ord på sina tankar och förklara sina tillvägagångssätt (1994:9). 

Lärarna menar att konkret materiel stimulerar detta. Genom att eleverna får tillgång till 

konkret materiel skapar det en kommunikation och man diskuterar matematik. Eleverna 

uppmärksammar inte alltid att det är matematik man pratar om, detta gör att eleverna blir mer 

öppna och den svaga eleven vågar mer. Genom ”matteprat”, gruppövningar och datorprogram 

övas begreppsutvecklingen hos eleverna. Som vi skrivit tidigare stimulerar ”matteprat” 

kommunikation mellan eleverna likaså om eleverna arbetar i grupp. Där finns en del väldigt 

bra datorprogram som är lämpade för att öva begreppsutvecklingen.  

 

En uppfattning som lärarna har är att materielet används mer i de lägre åldrarna. När eleverna 

går i de första skolåren ses användandet av konkret materiel inte som något negativt. När 

eleverna blir äldre anser de själva att det inte är prestigefullt i att använda materiel. Vi 

misstänker att detta kan bero på ett attitydproblem. Vi anser att man kan arbeta med att få bort 

den synen på materielet om eleverna kontinuerligt får arbeta med konkret materiel. Det är 

viktigt att eleverna inte bara använder materielet till enkla matematikuppgifter utan att nivån 

och användandet styrs utefter eleven. Det är väl också viktigt att alla elever skall använda 

konkret materiel och inte bara de svaga. Ett perspektiv kan också vara att de är lättare för 

lärarna att konkretisera den enklare matematiken i de lägre åldrarna. Ju mer avancerad 

matematiken blir desto mera kunskap krävs det ifrån lärarens håll. Lärarna är överens om att 

det har skett en stor förändring vad gäller användandet av konkret materiel. Man är generellt 

sätt, menar de, mycket mer positivt inställd till konkret materiel idag. De har sett hur viktigt 

det är för eleverna att arbeta med detta. Men som lärare C säger har vi fortfarande mer att lära 

om konkret materiel.  

 

Grevholm är osäker på om det har skett någon stor förändring men tror att fler lärare har en 

positiv inställning till konkret materiel idag. Grevholm anser att lärare idag är mer öppna för 

olika möjligheter att hjälpa den individuella eleven. Som Grevholm menar så är dagens 
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matematik mer öppen för konkret materiel. Genom mer kunskap om hur viktig och 

betydelsefull den konkreta matematiken är har fler lärare sett möjligheten att kunna hjälpa 

varje elev till en större förståelse. 

 

För Malmer är inte förändringen av användandet av konkret materiel speciell stor. Hon menar 

att lärarkåren är positivt inställd men trots detta användes inte konkret materiel i särskilt stor 

utsträckning. En vidare diskussion kring detta för vi nedan i vår slutsats.  

 

 

8. Slutsats 

Har det då skett någon förändring av användandet av konkret materiel i 

matematikundervisningen under tidsperspektivet Lgr62 till Lpo94? 

 

Enligt Malmer har det tyvärr inte skett någon särskilt stor förändring vad gäller användandet 

av konkret materiel. Hon poängterar att många lärare är positiva och intresserade av olika 

materiel. Hon anser att förändringen borde ha varit större eftersom att det har satsats otroligt 

mycket resurser på matematiken de sista åren. Hon säger att matematiken har fått mycket 

tilldelning men att förändringarna inte står i relation till detta. Trots materiel och mer kunskap 

anser inte Malmer att vi arbetar mer med konkret materiel idag. Hon menar att orsakerna kan 

vara många. Den allvarligaste orsaken, menar hon, är bristande kunskap hos lärarna. Hon tror 

inte det är en ekonomisk fråga utan bristande fantasi, man kan använda sig utav saker man har 

runt omkring sig. Till viss del håller vi med henne i hennes åsikter. Vi kan förstå att Malmer 

med sin otroliga kunskap och entusiasm för matematikdidaktik är besviken över dagens 

undervisning. För visst används materielet mer idag, men med tanke på alla resurser som lagts 

till matematiken är förändringen kanske inte så stor som den borde ha varit (Intervju Malmer). 

De lärare vi har intervjuat anser att förändringen är stor. Enligt vårt konstaterande verkar detta 

stämma eftersom att lärarna står för den praktiska verkligheten. De menar också att den 

generella förändringen vad gäller inställning till det konkreta materielets användande har 

blivit mer positivt. Men vi vet också att det är lärare för de yngre eleverna som är bäst på att 

använda olika materiel. Användandet stagnerar efterhand som eleverna blir äldre.  

 

Som vi diskuterat tidigare anser inte vare sig vi eller intervjurespondenterna att man använde 

speciellt mycket materiel under Lgr62 och Lgr69 trots att detta betonades. När Lgr80 kom har 
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vi fått känslan av att nya idéer och en viss förändring skedde. Detta genom en del ”nya” 

materiel tillfördes så som geobrädet, tangram och utvidgat användande av miniräknare och 

datorer (Malmer, 2002:183-185).  

 

I Nämnaren, Algebra för alla (1997:106-107) konstateras det att man kan se en förändring 

mellan Lgr69 till Lpo94. Det är att matematiken har blivit mindre formell vilket gör att det 

finns större utrymme för konkret matematik idag. Om nu detta stämmer anser vi att man 

borde ha en undervisning som innehåller mer konkret materiel.  

 

I Lpo94 finns där inget mål som säger att man skall arbeta med laborativt eller konkret 

materiel. När vi läser och tolkar Lpo94 blir vi besvikna över att lärare idag inte har krav på sig 

att använda materiel. När man läser vissa mål i Lpo94 (2000:26 ff.) ställer vi oss frågan om 

dessa går att uppnå utan att använda konkret materiel. Utifrån vår tolkning är svaret på denna 

fråga given, det går inte. Om man ska utgå ifrån varje elevs egen nivå bör man använda 

konkret materiel. Det står i Lpo94 att man även ska ha en varierad undervisning och man ska 

sträva efter en förståelseinriktad undervisning och en helhetsbetonad inlärning. Detta menar vi 

inte kan uppnås utan konkret materiel. För att man som lärare ska se om eleverna har tagit till 

sig förståelsen är det viktigt att man får se dem arbeta med konkret materiel. Som vi diskuterat 

tidigare ger detta en möjlighet för att se hur de går tillväga för att lösa en uppgift. Om 

eleverna endast arbetar efter en mekanisk räkning anser vi att man som lärare har svårt att 

förstå om eleven har fått en optimal förståelse. Lärarna måste kunna se hur en elev gör och 

hur den tänker för att uppfatta förståelsen hos eleven. Problemlösning är något som föreskrivs 

i Lpo94. Eleverna skall kunna beskriva, hantera och lösa konkreta problem som finns i 

elevens närmiljö. För att vi i skolan ska kunna göra eleverna till bra problemlösare krävs det 

att vi kan ge olika lösningsstrategier. Enligt Frank K Lester (2000:88) bör då eleven ha 

tillgång till konkret materiel. De olika lösningsstrategierna behöver inte alltid komma ifrån 

läraren. Elever som arbetar med konkret materiel har en större möjlighet att få hjälp av 

varandra. De kan se hur kompisen tänker och arbetar med en uppgift och därigenom skapa en 

strategi. I vissa fall kan en elevs förklaring till en kompis vara bättre och mer lättförstålig än 

den som läraren förmedlar. Dagens läroplan poängterar att undervisningen skall vara 

vardagsanknuten. Eleverna ska också kunna tillämpa sina kunskaper både teoretiskt och 

praktiskt. Detta anser vi liksom Malmer är svårt att uppnå om man inte ger utrymme för 

undersökande undervisningsmodeller och för konkret materiel. Vill vi därmed säga att det är 
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generellt sett svårt att genomföra vissa mål i Lpo94 utan att använda sig utav konkret 

materiel.  

 

Enligt vår tolkning av Lpo94 finns där många bra mål att sträva mot och goda ambitioner. När 

man läser mellan raderna, tolkar vi den som att där finns en undermedveten ton, om att 

ambitionen är, att man ska arbeta med konkret materiel. Men detta är vår tolkning och vi 

anser att den implicit understryker det konkreta materielet, men vår tolkning kan vara ett 

resultat av vår positiva inställning till användandet av sådant materiel i undervisning.  

 

 

9. Avslutande reflektioner 

Alla elever kan inte tillgodogöra sig och förstå den mekaniska räkningen, detta leder till att 

förståelsen fallerar för vissa elever. För att kunna nå alla elever i en klass och därigenom 

också uppnå individualiseringen som det pratas om i Lpo94, bör undervisningen innehålla 

konkret materiel. För vissa elever är det konkreta materielet en viktig betingelse för att förstå 

matematiken. Så enligt vårt synsätt kan man inte nå alla elever utan konkret materiel. Våra 

intervjurespondenter och vi, anser att alla elever lär olika och alla elever inte kan tillgodose 

sig den abstrakta matematiken. För att nå alla elever krävs det konkret materiel som gör att 

eleven lättare kan utgå ifrån sin egen nivå. Man bör utgå ifrån det konkreta till det abstrakta. 

Detta för att få en god förståelse för de olika begreppen i matematiken (Malmer, 2002:28 ff.). 

Genom att man arbetar med konkret materiel stimuleras flera sinnen samtidigt vid inlärning. 

Eleverna får höra förklaringen från läraren, de får visuellt se materielet som konkretiserar det 

abstrakta talet eller uppgiften och de får känna på materielet. Det en elev får uppleva har den 

en större förståelse för. Om detta görs får vi då en varierad undervisning genom att man både 

utgår ifrån det abstrakta, läromedlet och det konkreta materielet. Genom en varierad 

undervisning stimuleras olika inlärningsstrategier vilket gör att alla elever någon gång kan ta 

till sig förståelsen.  

 

Vi anser att det vore en otrolig tillgång om det fanns datorer ute på skolorna, inte till varje 

elev, men så många att alla elever fick möjlighet att arbeta med den ett par gånger i veckan. 

Tänk att de elever som är svaga i matematiken, fick sitta och arbeta utefter sin nivå och känna 

att de lyckas. I dagens skolor har vi många elever som inte har svenska som modersmål, de 

eleverna har inte samma utgångspunkt vad gäller språket. Dessa elever behöver träna sitt 



 31

språk och sin begreppsbild utefter sin nivå. Som lärare anser vi att man hade sparat resurser 

om detta gick att sätta i verk. Om elever hade lärt sig att arbeta med datorn på ett självständigt 

sätt, hade läraren kunnat arbeta med de andra eleverna i klassen. Som Malmer säger har vi, då 

som nu, svårt att tillgodose även de begåvade eleverna. Om även dessa elever fick tillgång till 

datorn hade vi kunnat utmana dessa elever. Att ge dem utmaningar i matematiken hade 

utvecklat dem. Nu vet vi att skolorna inte har pengar till detta. Men på lång sikt tror vi att 

detta hade bidragit till att Sverige hade fått en större mängd elever som kände entusiasm och 

lyckande i matematiken. Även om datorn behandlar samma matematiska område som läraren 

eller läromedlet gör, tror vi att datorn mer känns som en lustfylld situation. Den skapar inte 

bara lust för lärandet, eleven kan som vi sagt tidigare, utgå ifrån sin egen nivå och utmana 

eleven på rätt sätt. En negativ aspekt som datorn har är att den saknar den fysiska 

tredimensionella aspekten som ett ”verkligt” konkret materiel har. Detta gör att eleven inte 

har möjlighet att ta i materielet och vända och vrida på det och se det från olika håll. Det kan 

därför vara svårt för vissa elever att skapa sig den rätta bilden av ett tredimensionellt problem. 

Det konkreta materielet är ett hjälpmedel för att lättare förstå ett matematiskt problem.   

 

Vi vill se en varierad undervisning där inlärning grundas på förståelse med hjälp av konkret 

materiel, för att med tiden kunna ge eleverna möjlighet att förstå de abstrakta symbolerna i 

matematiken. Vi skulle gärna se att konkret materiel inte endast används utav de yngre 

eleverna utan även i de högre årskurserna. Det är inte bara talförståelsen och enkla 

geometriska övningar som man kan konkretisera. Vi menar att konkret materiel borde 

användas vid introduktion vid alla nya matematikstrategier och begrepp oavsett ålder. Det 

finns bra materiel för att konkretisera matematiken även för äldre elever. 

 

Vi anser att Lpo94 är mer öppen för tolkning än vad de andra läroplanerna har varit. Denna 

läroplan är mer uppbyggd på mål att sträva mot och där finns inga årskursmål men däremot 

mål som ska vara uppnådda i femte och nionde skolåret. Någon med en negativ inställning 

och lite kunskap om konkret materiel kanske inte alls tolkar den så som vi har gjort. Vi får 

känslan av att ambitionerna finns. Man vill se en varierad undervisning som är 

individanpassad och verklighetsanknuten. För att uppnå detta krävs det inslag av konkret 

materiel. Tyvärr verkar det inte som att denna ambition går hand i hand med verkligheten. Där 

finns inga krav på att lärare ska använda sig utav konkret materiel. Som vi har tolkat finns 

ambitionen att använda konkret materiel, men detta räcker inte. Men om detta inte omvandlas 
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i praktik, om lärarna kan fortsätta att undervisa på traditionellt sätt, med läromedel och utan 

konkret materiel, har det ingen betydelse att ambitionen finns.  

 

Den kunskap som finns talar för att man ska använda sig utav konkret materiel inom 

matematiken. Men som vi skrivit är det fortfarande upp till varje enskild lärare om man 

använder detta i sin undervisning. En lärare som då väljer att enbart använda sig utav de 

tryckta läromedlen och en mekanisk räkning med abstrakta symboler riskerar att ge eleverna 

en sämre förståelse av matematiken. Med våra reflektioner vill vi inte bara få sagt att det är 

positivt att använda konkret materiel, det finns även negativa aspekter. Som lärare måste man 

vara medveten om att eleverna får de rätta egenskaperna av det konkreta materielet. Detta vill 

säga, att arbetar man med en våg vid ekvationsräknandet, har det matematiska systemet inget 

med vågen/vikten i sig att göra. Det är tänkandet kring att det ska vara lika mycket på båda 

sidorna som man vill framföra (Intervju Barbro Grevholm). En del matematik måste också få 

lov att vara abstrakt, men för att man ska förstå de abstrakta bör man ha en förståelse för 

matematiken. Förståelsen grundläggs bland annat genom det konkreta materielet. Har man fått 

den kan man ta med sig den in i den abstrakta världen och även få en förståelse för detta. Vi 

vill samtidigt inte förkasta läromedel som finns. Vi anser att man kan utgå ifrån det tryckta 

läromedlet men att man som komplement ska använda konkret materiel. Idag hittar vi, liksom 

lärare B menar, en del läromedel som innehåller för mycket konkreta och laborativa inslag. 

Det får inte ta för mycket tid eller resurser, man måste hitta en balans för användandet.  

 

För oss känns det som att det har skett en attitydförändring vad gäller användandet av 

materiel. Det konkreta materielets användning lyste med sin frånvaro på 70-talet. 

Uppfattningen vi har fått är att det var något som man inte skulle använda om man var duktig 

på matematik, det var ett hjälpmedel som man helst skulle klara sig utan. Att vi nu har fått en 

mer positiv inställning och en attitydförändring kanske beror på mer forskning som har lett till 

att nyttjandet har ökat. Vi tror att man generellt har en större förståelse för användandet idag 

och lärarkåren har nu ändrat attityd för materielets nytta. Vi hoppas att det inte bara är 

attityden som har ändrats. Om lärare idag inte använder konkret materiel som komplement i 

sin matematikundervisning, hoppas vi att det sker inom snar framtid.  

 

Det är personer som Malmer och Grevholm, som vi ska tacka idag. Vi menar att det är de som 

strävat framåt och vågat tro på sin undervisning. Framförallt har de visat att deras 
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undervisning fungerar vilket har bidragit till den kunskap vi idag har angående det konkreta 

materialets betydelse.          

 

 

10. Sammanfattning 

Frågorna som vår studie bygger på är: 

• Vilket materiel användes på 60- och 70-talet inom matematikundervisningen? 

• Vilket materiel används idag? 

• Vilket är och har varit syftet med användandet av konkret materiel? 

• Har det skett någon förändring av användandet och i så fall på vilket sätt? 

 

Dessa utmynnar i vårt syfte som är ”har det skett någon förändring vad gäller användandet av 

konkret materiel i matematikundervisningen, under tidsperspektivet Lgr62 till Lpo94”. Vår 

studie belys utifrån tre olika perspektiv. Dessa tre perspektiv är den aktuella litteraturen och 

vår empiriska del som består av intervjuer. De är specialister på området och lärare som har 

arbetat i minst 30 år. Vi belyser dessa perspektiv i vår diskussion som leder oss till vår 

slutsats. 

 

I de aktuella läroplanerna, Lgr62, Lgr69, Lgr80 och Lpo94 poängteras det att lärandet ska 

vara individanpassat. De första läroplanerna Lgr62 och Lgr69 är mer preciserade av mål som 

ska vara uppnådda i varje årskurs. Där finns konkreta förslag på vilket materiel man bör 

använda och i vilka situationer. Med tiden har detta minskat och läroplanerna är nu mer 

uppbyggda av mål som man skall sträva mot. I Lpo94 finns där inga krav på att man ska 

använda konkret materiel vid sin matematikundervisning. Enligt våra intervjurespondenter 

användes det väldigt lite konkret materiel när de arbetade utefter Lgr62 och Lgr69, trots att 

experimentella och praktiska övningar föreskrevs i läroplanerna. Det var endast de svaga 

eleverna som man ansåg behövde materiel. De elever fick då tillgång till ett litet urval av 

plockmateriel. För de andra eleverna var det endast vid katederdemonstrationer som de fick 

tillgång till materiel. Eleverna själva arbetade inte med materielet utan endast läraren.  

 

Lärare A, B, C och Malmer anser att syftet är detsamma. Grevholm är något osäker, men 

säger sig ha en känsla av att det är detsamma. När man har använder konkret materiel är det 

för att visualisera den abstrakta matematiken. 
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De materiel man kunde tillgodose sig med under de första läroplanerna (Lgr62 och Lgr69) 

används än idag. De har tillkommit en del materiel under denna tiden så som tangram, 

geobräde, miniräknaren och datorn.  

 

Enligt lärare A, B och C och Grevholm har det skett en förändring vad gäller användandet av 

konkret materiel. Lärarna anser att det har skett en stor förändring. Idag använder de mycket 

mer konkret materiel i sin undervisning, men fortfarande är det vanligast bland elever i de 

yngre åldrarna. Grevholm och lärare C menar att vi har en större förståelse för användandet 

idag men att vi fortfarande har en del att lära. De menar också att alla eleverna i klassen får 

tillgång till det konkreta materielet och inte bara de svaga eleverna som det var förr. Malmer 

anser att det generellt sett inte har skett någon stor förändring. Hon säger att det har lagts ner 

otroligt mycket resurser på just matematiken i skolan. Malmer menar därför att förändringen 

borde vara större. Hon säger att orsakerna kan vara många men det mest allvarliga faktorn 

anser hon vara bristande kunskap hos lärarna.  

 

Vår slutsats utmynnar inte i ett enat svar. Lärarna menar att förändringen är väldigt stor men 

däremot anser Malmer att den borde ha varit större. Vi förstår denna oenighet. De aktiva 

lärarna talar utifrån hur deras förändring har varit och om man ser till den är förändringen som 

natt och dag. Malmer tror vi ser den eventuella förändringen ur ett större perspektiv där hon 

anser att resurserna inte står i relation till förändringen.  

 

Vår studie är en liten del av detta stora område vad gäller konkret materiel. Därför valde vi att 

göra tydliga avgränsningar i vår metod. För vidare studier avser vi att följande frågor hade 

vari intressanta att undersöka: 

• Hur ser användandet av konkret materiel ut i andra länder? Till exempel USA och 

övriga Europa. 

• Har det skett någon förändring av användandet i dessa länder? 

• Om vi skulle följa upp vår studie hade vi valt att göra en emirisk del som istället 

grundade sig på vad personer, som var elever under de olika läroplanerna, anser om 

matematikundervisningen. Detta främst vad gäller användandet av konkret materiel. 

• En fråga vi anser är väldigt intressant är den statistik och diskussioner som poängteras 

idag angående mängden elever som är underkända i matematiken. Vår generella 
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uppfattning är, som vi skrivit, att det har skett en förändring av undervisningen, där 

konkret materiel använts i större utsträckning och att man idag bedriver en 

förståelseinriktad inlärning. Är det så att det är fler elever idag som blir underkända i 

matematiken eller är det först nu som det finns statistik som är relevant och därför tror 

man att fler elever inte klarar av dagens matematik? 
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Bilaga 1

Öppna intervjufrågor      

 

• Kan du berätta om dina erfarenheter om användandet av konkret materiel när du 

började din lärarkarriär? 

• Använde alla elever konkret materiel? 

• Vilket materiel använde du? 

• Hur använde du det konkreta materielet? 

• Vad var syftet med användandet av konkret materiel? 

 

• Har din inställning till konkret materiel förändrats under din tid som aktiv lärare? 

• Känner du att läroplanerna har förändrats inom matematiken, då gällande det konkreta 

materielet? 

 

• Använder du dig av konkret materiel idag i din undervisning? 

• Vilket materiell använder du dig av idag? 

• Hur används materielet idag? 

• Vilket syfte har användandet av konkret materiel idag? 

 

 

• Känner du att det har skett en generell förändring inom användandet av konkret 

materiel? Är det annorlunda ”verktyg” idag gentemot när du började arbeta som 

lärare? Har syftet av användandet förändrats?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Bilaga 2 

Intervju med Gudrun Malmer 

En eftermiddag i augusti fick vi tillfälle att göra en intervju med Malmer. Denna kvinna är en 

av Sveriges största inspirationskällor inom matematikdidaktiken och har en otrolig erfarenhet, 

kunskap och entusiasm som hon gärna delar med sig av. Nedan har vi sammanställt delar utav 

intervjun med Malmer.  

 

Malmer tog sin lärarexamen år 1942 och började då arbeta. År 1945 blev hon handledare för 

blivande lärare. Genom detta blev hon också aktiv inom lärarutbildningen. Då som nu kunde 

inte begåvade barn tillgodoses och inte heller de svaga. Den reformen som Malmer började 

arbeta utefter var relativt fri. Hon menar att den stora förändringen kom med Lgr69, då 

mängdläran infördes.  

 

Mängdlärans införande 

År 1954 skickade Ryssland upp Sputnik (rymdsatellit) och för USA var detta ett bakslag. Det 

fick USA att vilja förändra och prioritera de naturvetenskapliga ämnena. USA ville ju vara 

först i utvecklingen. Mängdläran blev ett faktum eftersom att USA ändrade sin reform för de 

naturvetenskapliga och matematiska ämnena. År 1969 kom den nya läroplanen i Sverige och 

då också mängdläran. Med mängdläran infördes försökstexter på skolorna. Lärarna skulle 

följa dessa skrivna exempel och läroböckerna. Många lärare blev nollställda och kunde inte 

längre skapa något själva. De blev osäkra i sin pedagogiska undervisning och totalberoende 

av läroböckerna. Det infördes en mängd symboler och begrepp som lärarna inte själva begrep 

eller förstod innebörden av. Mängdläran förde oss tillbaka i utvecklingen och de metodiska 

förändringarna bidrog till att lärarna nästan enbart arbetade utefter läromedlen. Det blev en 

läromedelsexplosion. Malmer menar att man inte kan ge eleverna frihet utan att ha en fullgod 

kompetens, vilket blev ett faktum. Hon menar att lärarna inte kunde ge det som eleverna 

behövde eftersom att de blev osäkra i sin pedagogiska roll.  

 

Konkret materiel på 60- och 70-talet 

Under de första läroplanerna (Lgr62 och Lgr69) arbetade man sparsamt med konkret materiel. 

Det fanns ofta materielrum på skolorna men saker flyttades sällan därifrån. Det som 



  

möjligtvis användes var liter- och decilitermått vid inlärning av måttenheterna. För att 

illustrera hur många decilitrar det gick på en liter hade man en bricka med ett litermått och tio 

stycken decilitermått. Meterlinjal, geometriska figurer och planscher fanns som konkret 

materiel att tillgodose sig med i sin undervisning. När man arbetade med tal i bråkform utgick 

man nästan alltid ifrån cirkeln som helhet. Denna visualiserades oftast på ett konkret sätt. 

Eftersom man nästan alltid utgick ifrån cirkeln som helhet hade eleverna svårt att förstå att en 

halv cirkel kunde vara en hel. Ett exempel som Malmer tog upp var att om jag köper en halv 

tårta och sedan delar på den, då är den halva tårtan från början min helhet som jag utgår ifrån. 

Hon menar att det är viktigt att variera helhet och del.  

 

Ett materiel som fanns för att få en bättre taluppfattning var då som nu räkneblocken 

(räkneväskan, hänvisning till s 8). Det är ett av de materiel som Malmer utvecklat.  

 

Pengar användes vid positionssystem och även den böjda kulramen för att visualisera detta. 

Tyvärr användes det i väldigt liten utsträckning ute i skolorna. Så förutom enhet och 

sortförvandlingsmateriel fanns i stort sett inget konkret materiel.  

 

Ett materiel som Malmer talar väldigt varmt om är cusinariesstavarna (hänvisning till s 7). De 

skapades av George Cusinair. En man vid namn Gatengo spred dessa stavar till England, 

Canada och USA. De infördes till Sverige i samband med mängdläran 1969 från USA. 

Logiska block kom också vid denna tidpunkt ifrån England (hänvisning till s 7). 

Mulitbasmateriel introducerades också vid denna tidpunkt och detta var ett materiel som 

kunde användas vid avancerad matematik (hänvisning till s 7).  

 

Materielen som vi nämnt fick lärarna en halv studiedag på sig få en uppfattning och förståelse 

om och beställa. Detta var år 1970 och kallades NUMA-projektet (Numereriska metoder i 

matematiken). Malmer menar att detta talar för sig själv, man kan inte på en halv studiedag 

sätta sig in i dessa materiel. Materielen ”försvann” på olika håll.  

 
” Logiska block kunde vi skicka ner till de små för de kan alltid ha det att leka 

med. Multibasmaterielet dom kan vi skicka till gymnasiet och sånt för där är det 

teoretiskt så det är ju ingenting och cusinariesstavarna brukar jag skämtsamt 

säga dom bara la man i skåpet och där fick det ligga.” ( Malmer 040831) 

                



  

 

Tyvärr utnyttjas inte dessa tre materiel så som de borde. Många skolor tror att de inte har 

användbart materiel i sina skåp och materielrum. Malmer menar att det finns god tillgång till 

konkret materiel på alla skolor om man bara letar lite. Hon har varit med om att hitta flertalet 

uppsättningar med cusinairesstavar på skolor. Lärarna vet inte hur det ska användas och har 

fått dåliga instruktioner om användandet. Hon säger att många använder cusinairesstavar som 

sorteringsmateriel. De vill gärna ordna dem efter storlek och färg. En kunskapsbrist är att de 

också används som beteckning av ett visst tal och inte vidgar användningsorådet där en stav 

kan stå för olika enheter, för en halv, en hel och så vidare.  

 

På vissa skolor fanns möjlighet att bygga kubikmeter där man bland annat kunde få se hur 

många elever som kunde få plats där i. Kubikmetern byggdes med hjälp utav trästavar som 

var en meter långa, på detta sätt fick man visualiserat en kubikmeter. Man visualiserade alltså 

denna enhet. Men som med många andra materiel användes det i väldigt liten utsträckning. 

Malmer säger att det kanske är en klass av 100 har fått uppleva detta.  

 

Användandets syfte 

Malmer menar att syftet av användandet av konkret materiel inte har förändrats. Hela 

matematiken är ett abstrakt system med symboler som kommunikation. Det som man fått vara 

delaktig i, sett och arbetat tillsammans med, skapar en bättre förståelse och man får en bättre 

uppfattning. Syftet med att visualisera dessa abstrakta system är för att man vill bygga upp 

inre bilder hos eleverna. Malmer menar att om man får göra något både visuellt och motoriskt, 

skapas en god förståelse. Ju fler sinnen som används vid inlärningen desto större förståelse för 

eleverna.  

 

Materiel som tillkommit 

Hon säger att skillnaden på materiel då och nu inte är speciellt stor. Miniräknaren är däremot 

ett hjälpmedel som används mer idag. Här poängterar hon att det är viktigt att inte använda 

miniräknaren som ersättning för enkla tabeller, utan då det krävs väldigt långa och 

tidskrävande uträkningar. Miniräknaren kan användas som konkret materiel tillexempel vid 

uppskattningsövningar. När eleverna uppskattat en algoritm kan de sedan använda 



  

miniräknaren för att se om deras uppskattning var rimlig. Malmer menar att huvudräkning 

tränas för lite. Eleverna måste få lära sig fler räkneknep vid huvudräkning.  

 

Datorn är också något av det nya som har kommit in i matematikundervisningen. Hon säger 

att det finns en del väldigt bra datorprogram för att bygga upp det logiska tänkandet. Datorn 

gör att vissa saker blir visuella och därigenom mer konkreta för eleverna. 

Begreppsutvecklingen övas härigenom och språket har en stor inverkan. Eleverna får öva sig 

på att läsa ett problem, förstå innebörden av det och följa instruktioner. En annan sak som är 

väldigt positiv med datorn är att undervisningen kan individanpassas genom att välja lämpliga 

övningar. En dator tröttnar heller aldrig på att förklara.  

 

Det man tar in med sina sinnen och det man upplever skapar god inlärning. Malmer anser att 

man ska ha en varierad undervisning för att kunna nå ut till eleverna och skapa roliga och 

lustfyllda lektioner för att få ett så bra lärande som möjligt. Hon poängterar att lärare måste 

våga misslyckas. Ett bra samarbete med kolleger kan vara till stor hjälp. Gemenskapen i 

klassen är otroligt viktig, eleverna måste kunna samarbeta med varandra. Ett gott 

klassrumsklimat är en grundförutsättning för en bra inlärning.  

 

Malmer anser att det behövs materiel för att lära sig att umgås med tal på ett kreativt sätt. 

Genom konkret materiel bygger man upp en säkerhet i matematiken och talen. Därför 

poängterar hon att det är bättre att satsa på materiel som har en större bredd. Tyvärr är många 

materiel begränsade i sitt användningsområde. Därigenom syftar hon på cusinariesstavarna. 

Det är ett dyrt materiel men det har ett enormt användningsområde. Med den typen utav 

materiel behöver inte inköpslistorna bli speciellt långa.  

 

Har det skett någon förändring? 

Har det då skett någon förändring vad gällande konkret materiel? Nej, faktiskt inte särskilt 

mycket enligt Malmer. Tyvärr! Många lärare som hon träffar tycker att det låter intressant när 

hon presenterar konkret materiel och många säger ”kan man göra såhär?”. Hon tycker också 

att det är konstigt att det inte har skett en större förändring och att inte fler arbetar med 

konkret materiel idag, eftersom det inte finns något annat ämne som det satsats så mycket på 

som just matematiken under de sista åren (möjligtvis svenskan). Det har genomförts projekt, 

studiedagar och fortbildningskurser inom matematiken. Det har också lagts ner otroligt med 



  

pengar och tid på böcker. Hon menar att matematiken har fått mycket tilldelning men 

förändringarna står inte i relation till detta.  

 
”Det är ledsamt helt enkelt därför att det är många elever som tycker att matte är 

pyton. Eftersom man skulle kunna göra det, faktiskt väldigt roligt, så blir jag lite 

nedslagen när man inte tar chansen att göra det.”( Malmer 040831) 

                    

Enligt Malmer har det generellt sett inte skett någon stor förändring vad gäller arbete med 

konkret materiel trots mer kunskap om det. Vissa materiel har gått förlorade och vissa finns 

kvar men används inte i den utsträckningen som det kunde. Orsakerna menar hon är 

flerfaldiga. För många är det helt enkelt jobbigt att arbeta med konkret materiel. Men den 

största och mest allvarliga anledningen menar hon är bristande kunskap hos lärarna. ”Jag tror 

inte att man ska lägga orsaken på bristande tilldelning av pengar” säger Malmer. Då har man 

inte kunnat visa behovet, man måste kunna övertyga, för att kunna få den tilldelningen. Det 

handlar om att tala för sin sak och kunna visa vad det ger. Hon tror också att det handlar om 

bristande fantasi och att man inte alltid behöver lägga pengar på att köpa materiel. Man kan 

använda saker och ting som man har runt om kring sig. Hon säger ”ta vara på det som finns 

och använd det”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Bilaga 3 

Intervju med Barbro Grevholm 

På Högskolan i Kristianstad tog Grevholm emot oss en förmiddag för en intervju. Idag är hon 

professor i matematikdidaktik och är verksam i Kristianstad, Luleå och även i Norge. 

 

Grevholm började arbeta som lärare år 1962 vid Tekniska Högskolan i Lund, där hon 

undervisade blivande civilingenjörer i matematik. Hon har under sina verksamma år varit 

involverad i alla ålderskategorier inom matematikundervisningen. När hon började undervisa 

byggde det mycket på traditionell matematik. Man hade storföreläsningar och gruppövningar. 

Det var papper och penna som gällde och en exakt uträkning. Det var ingen tradition att arbeta 

med konkret materiel eller att konkretisera matematiken. Det fanns inte mycket materiel att 

tillgodose sig som lärare och som man kunde använda sig av i undervisningen. Grevholm 

själv har alltid haft ett intresse för att konkretisera matematiken. Hon gjorde därför egna 

modeller av blomsterpinnar, potatis, papper och pennor. Modeller hon använde var saker hon 

själv hittat på. 

 

Mängdlärans införande 

Det fanns inga påtryckningar från läroplaner, kursplaner eller skolledningen att man skulle 

använda sig utav konkret materiel när hon började arbeta som lärare. När mängdläran infördes 

1970 blev matematiken ännu mer teoretisk. De osäkra lärarna blev ännu mer osäkra i sin 

undervisning. Hon delar sin uppfattning vad gäller mängdläran med Malmer. Grevholm säger 

att det fanns en del lärare, till exempel Malmer, som var väldigt modiga och vågade stå på sig 

och köpte inte alla nymodigheter rakt av. De visste vad som fungerade för eleverna.  

 

Materiel under årens lopp 

Grevholm menar att det finns fler tillfällen att konkretisera matematiken i de lägre åldrarna än 

vad det finns på gymnasiet och den eftergymnasiala utbildningen. Enligt hennes uppfattning 

har lärare för de yngre åldrarna alltid använt sig av konkret materiel i större utsträckning än 

vad det gjorts för elever i de senare skolåren. Hon menar ändå att de äldre eleverna behöver 

konkretisering för att de ska kunna bygga sin kunskap på de visuella upplevelser som det för 

med sig. Grundläggande materiel för talsystemet till exempel räkneblock och cusinairesstavar 

har funnits en längre tid. Logiska block och olika former av plockmateriel har funnits att tillgå 



  

under alla år. Runt 1962 var det mer vanligt att man använde plockmateriel men med 

mängdlärans införande och att det byggdes fler skolor bidrog till att det konkreta materielets 

användande stagnerade. Som vi skrivit tidigare, vilket även Grevholm menar, blev lärarna mer 

osäkra i sin pedagogiska roll och läromedelsundervisningen tog nästan helt över. Nya skolor 

med lite historik hade inte så mycket materiel att tillgodose sig med som de äldre skolorna.  

 

Tangram är något som funnits i flera tusen år men det började inte användas i Sverige förrän 

på 80-talet. Eftersom Grevholms intresse för konkret materiel alltid har varit stort började hon 

åka över landsgränserna för att hitta nya materiel.  

 

I början av 70-talet kom de första miniräknarna. Elever började ta med sig dem till skolan 

men ledningen hade förbjudit användandet av dem inom undervisningen. Efterhand som tiden 

gick blev miniräknaren mer accepterad och fler elever hade med sig den till skolan. Man kan 

nästan säga att eleverna införde miniräknaren. I samband med NUMA-projektet runt 1974 

blev miniräknaren ett accepterat hjälpmedel i skolan. Grevholm anser att miniräknaren är ett 

bra hjälpmedel och att den kan användas för att konkretisera och förtydliga vissa matematiska 

begrepp och strategier. I slutet av 70-talet och början av 80-talet kom också de första 

datorerna till skolan. Det var väldigt stora och otympliga maskiner som inte hade någon 

bildskärm, utan en skrivare som kommunikationsmedel. Med datorns införande fick man nya 

sätt att konkretisera matematiken. Runt 1986 började kurser komma igång, där lärare fick 

kunskap om hur man designade dataspel som skulle kunna användas som läromedel.  

 

Spel och kort började komma så smått till skolans värld för cirka 10 år sedan. Grevholm 

tycker att spel är en bra inlärningsmetod. Spel tränar väldigt många bitar inom matematiken 

till exempel taluppfattning genom tärningar, positioner, jämförelser och stegförflyttningar. 

Hon anser också att leken är väldigt viktig. Små barn lär sig spontant genom leken. Lek och 

dramatisering var redan på 60-talet mer eller mindre använd vid inlärning. Detta gällde främst 

förskolan och elever i de lägre åldrarna. Man har inte vågat använda leken så mycket med de 

äldre eleverna förrän nu på senare år. Genom leken tar man ett steg mot vuxenvärlden och 

verkligheten. Det är viktigt att koppla matematiken till den konkreta verkligheten, detta kan 

göras genom lek.  

 

Konkret materiel är inte alltid det lättaste att hitta på marknaden. Det är svårt att hitta firmor 

som säljer materielet eller att få tag på deras kataloger. Blir ett materiel svårtillgängligt att 



  

köpa, minskar intresset för det. Ett lättillgängligt materiel som är lätt att få tag på och köpa 

kommer också att användas mer. Detta bidrog bland annat till att Grevholm åkte till 

Australien 1995 för att ta del av deras konkreta materiel. I samband med detta började man ta 

in fler internationella materiel till Sverige och skolorna.   

 

Grevholm anser att det har varit upp till varje lärare om de använder sig utav konkret materiel 

eller inte. Lärare för de lägre åldrarna har en starkare tradition av det konkreta materielets 

användande. Vissa lärare förstod ganska tidigt det konkreta materielets betydelse vid 

inlärning. Lärare som inte är roade eller förstått betydelsen av det konkreta materielet tar lätt 

avstånd ifrån det. Grevholm ser inget negativt med att använda konkret materiel genom hela 

lärandeprocessen, men åter igen poängterar hon att det har varit upp till varje enskild lärare.  

 

När hon arbetade som lärarutbildare kom hon i kontakt med många studenter som själva hade 

negativa upplevelser och kände en rädsla för matematiken. Detta är inget bra utgångsläge när 

man ska undervisa. För Grevholm handlade det då mycket om att ge studenterna en positiv 

bild och ge dem en förståelse för matematiken och en känsla av att den både kan vara rolig 

och spännande.  

 

Något som man bör vara uppmärksam på vad gäller användandet av konkret materiel är att det 

kan föra med sig felaktiga egenskaper. Vissa elever tror att egenskaper hos det konkreta 

materielet finns i det matematiska systemet. Ett exempel som Grevholm tar upp är om man 

använder en våg vid ekvationstänkandet. Där man med hjälp utav vågen visar att det måste 

vara lika mycket på båda sidorna. Vissa elever kan få för sig att ekvationen handlar om att 

väga vilket inte ingår i ekvationsstrategin. Då har man tagit in egenskaper som inte finns i 

ekvationen. Det gäller som lärare att enbart lyfta fram egenskaperna som innehåller 

ekvationstänkandet. Dessa typer av problem måste läraren vara uppmärksam på. När man 

använder konkret materiel måste man veta att eleverna lär sig det i sitt rätta syfte.  

 

En förändring 

En del elever bygger upp egna bilder och skapar sig konkreta modeller för att öka sin 

förståelse, men långt ifrån alla elever kommer på detta. Hon menar att det från lärarnas håll 

handlar om intresse när det gäller att arbeta med konkret materiel. Som Grevholm nämnt 

tidigare har hon alltid tyckt om att arbeta med händerna och skapa materiel, därför har det 



  

varit naturligt för henne att arbeta med konkret materiel. Hon tror mycket på uttrycket 

”learning by doing”. Hennes övertygelse är stor, den som gör någonting får mycket starkare 

upplevelser av det, än om man bara pratar om det. Det är viktigt med konkret materiel för att 

man ska få minnesbilder, men vissa bitar inom matematiken behöver vara abstrakta. Till de 

hör exempelvis algebraiska uträkningar.  

 

På 60- och 70-talet satt eleverna och räknade mer mekaniskt och för sig själva. Detta bidrog 

till att eleverna lätt missuppfattade olika matematiska begrepp. Förståelsen för det svenska 

språket gjorde att det kunde vålla problem för matematiken. Eleverna läste uppgifterna själva, 

”matteprat” förekom inte. Det var då inte alla elever som förstod innebörden av olika begrepp. 

”Tallpar, vad är det?(talpar uttalas som tallpar, vår kommentar) Ingen hade upptäckt att det 

var ett tal av par och tänk så fel det måste ha blivit för många elever.” Det blev fel på grund 

av att eleverna själva fick sitta och läsa och ingen uttalade orden för dem. Idag är lärarna mer 

uppmärksamma på dessa typer av problem.  

 

En del tror att de kommer på nytt materiel, men det är ofta inte så. Det är ofta ett materiel som 

funnits väldigt länge men som med tiden blivit omodernt. Idéer kommer och går och trender 

av vad som är bra eller mindre bra att göra. Vissa saker blir glömda och kommer i 

skymundan.  

 

Genom fortbildningar har man fått en större förståelse av vad olika materiel betyder för 

inlärningen. Det är inte bara svaga elever som behöver använda konkret materiel. Den synen 

hade man mer på 60 och 70-talet. Idag poängteras vikten av att varje elev ska lära utifrån sin 

egen förmåga. Nu är lärarna mer beredda att ta till alla möjliga konkreta hjälpmedel för att 

hjälpa den individuella eleven. Grevholm menar också att samarbetet mellan kolleger är mer 

utbrett idag än vad det var för cirka 30 år sedan.  

 

Grevholms inställning har inte förändrats, hon har alltid tyckt att det är viktigt att konkretisera 

matematiken för sina elever. Hon är helt övertygad om att det är nödvändigt för vissa elever 

att använda konkret materiel för att lärandet ska bli bra. Hon anser att fantasin stoppar många 

lärare från att använda konkret materiel, man behöver inte alltid köpa färdigt materiel utan 

kan använda sig utav naturen och saker som man har i sin närhet.  

 



  

Grevholm är osäker på om det har skett någon generell förändring men hon tror att det har 

blivit en mer positiv inställning till konkret materiel över alla åldrarna i skolan. Vad gäller 

syftet har hon en känsla av att det är detsamma som tidigare. Lärarna har idag förstått att alla 

elever har olika lärostilar och olika behov för att lära sig. Det är viktigt att man även till äldre 

elever kan tillhandahålla konkret materiel. Med Lgr80 poängterades problemlösningen, vilket 

öppnade nya tankesätt och det blev vanligare att presentera olika typer av lösningsstrategier. 

Med den nuvarande läroplanen läggs vikten på vardagsanknutna problem och att de ska lyftas 

fram. Dagens matematik erbjuder en mer verklighetsanknuten matematik och inte en så 

abstrakt värld som tidigare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 4 

Sammanställda intervjuer av lärare A, B och C 

Vi har intervjuat tre personer som är utbildade lärare mot de yngre åldrarna. Lärare C är också 

utbildad speciallärare och arbetar som det idag. Hon har också erfarenhet av undervisning för 

äldre elever. Dessa tre lärare har arbetat i över 30 år vilket gör att de har arbetat utefter de 

flesta, om inte alla, aktuella läroplanerna för studien.  

 

I Lgr62 och Lgr69 fanns det inga krav på att man skulle använda konkret materiel. Man 

trodde att eleverna skulle ta åt sig matematiken genom att räkna i böckerna och genom 

katederdemonstrationer. Lärare B menar att man aldrig lärt sig eller läst om något konkret 

materiel. Det ingick inte i utbildningen och det var också svårt att hitta någon 

lärarhandledning som tog upp detta.  

 

Konkret materiel på 60- och 70-talet 

Ute på skolorna fanns det en del materiel att tillgå i slutet på 60-talet och början på 70-talet. 

Meterstav, viktenheter och volymmått var materiel som fanns på de flesta skolor. Det fanns 

aldrig i hel klassuppsättning utan endast som demonstrationsmateriel där läraren använde 

materielet framme vid katedern för att på så sätt försöka konkretisera undervisningen. 

Eleverna var inte aktiva under det konkreta materielets användande. I varje klassrum fanns 

också en demonstrationsklocka att tillgå men även här var det oftast läraren som använde den 

och visade.  

 

Syftet med användandet av dessa konkreta materiel var att man ville visualisera matematiken. 

Man ville att eleverna skulle få se och förstå hur strategin fungerade. Lärarna menar att detta 

inte räckte och det har man insett nu i efterhand. Det var många elever som inte förstod 

matematiken. Matematikundervisningen bestod till största delen av en mekanisk räkning av 

abstrakta symboler. För eleverna innebar detta att man räknade sida upp och sida ner och det 

menar lärarna att de flesta eleverna klarade av. Många elever ”klarade” matematiken på så sätt 

och de lärde sig typexempel och klarade därför den mekaniska räkningen. Det var många 

elever som passerade folkskolan med godkänt i matematik utan att egentligen ha fått en 

förståelse för ämnet. Det kunde gå så långt att man inte upptäckte att eleven hade bristande 

förståelse för matematiken förrän den dagen då eleven sökte in till realskolan och då inte 

klarade de matematiska testerna.   



  

 

Flanomateriel (Hänvisning s 7) fanns också för lärarna och det kunde vara i form utav bilder 

som visualiserade en viss typ av matematik eller i form utav pengar. Stavar i tiotal eller ental 

förekom också.  

 

Konkret materiel fanns inte lättillgängligt i klassrummen. Var där elever som hade speciellt 

svårt för matematik hämtades det in små askar med olika typer utav plockmateriel till 

exempel räknelappar. Kulramen fanns också att tillgå. Eftersom att det inte var naturligt att 

alla elever använde sig utav konkret materiel och att det inte var en naturlig tillgång i 

klassrummet blev eleven mer utsatt. Den svaga eleven blev utpekad som en dålig 

matematiker.  

 

Lärare A och B använde sig ganska mycket utav logiska block som man då hade som 

sorteringsmateriel efter färger, storlek, tjocklek och de geometriska formerna. Lärare C menar 

istället att logiska block fanns men hon ansåg inte att det användes i särskilt stor utsträckning.  

 

Cusinairesstavar, räkneblock och pengar var materiel som gick att köpa till skolan ganska 

tidigt. Detta materiel var tänkt att alla elever skulle arbeta konkret med. Tyvärr har inte 

cusinairesstavar använts i någon större utsträckning. Räkneblocken användes under en period 

men blev sedan omoderna för att nu på senare år ha blivit uppmärksammade igen. Pengar är 

något som man arbetat konkret med under en längre tid. Lärare B säger att hon har lekt affär 

med sina elever under ganska många år. Detta gjorde hon för att öva växling och 

tiotalsövergångar. Hon säger också att pengar alltid är intressant för eleverna och att de tycker 

det är roligt.  

 

Mängdlärans införande 

I början av 70-talet infördes mängdläran i Sverige. För lärarna innebar detta att det infördes en 

uppsjö av nya symboler. Basen behövde inte längre utgå ifrån talet tio utan kunde vara vilket 

tal som helst. Mängdläran innebar också en massa jämförelser mellan olika mängder och 

lärarna förstod inte meningen med mängdläran. De nya begreppen och tankesätten gjorde det 

mest förvirrande för lärarna. Lärare C menar att många dumma idéer infördes, en skola där 

hon arbetade förbjöd att ge läxa till eleverna. Det fanns ingen ryggrad i undervisningen under 

den tid då mängdläran var aktuell. Mängdläran var kortvarig vilket dessa tre lärare var glada 



  

för. Lärare B menar att det som kvarstår från mängdläran är tecknen för större än och mindre 

än. Lärare A menar att mängdläran gjorde matematiken väldigt abstrakt. Det blev mer 

sifferräkning med långa och svåra algoritmer.  

 

En ökad förståelse 

När Lgr80 kom formaliserades matematiken men det fanns fortfarande inget krav på att 

använda konkret materiel. Lärare B menar att det ”nya” tankesättet började smyga sig in för 

ungefär 10 år sedan. Lärarna säger att det nya tankesättet inte blev uppenbart förrän för cirka 

fem år sedan. Det står fortfarande ingenting i dagens läroplan som säger att man ska arbeta 

med konkret materiel. Men en stor skillnad är att förståelsen idag är det primära. Tidigare var 

det färdigheten som var det viktiga.  

 

Lärarna har sett och förstått innebörden av användandet av konkret materiel. Eleverna lär sig 

oerhört mycket av att använda konkret materiel där de får ta, känna och se, vilket ger en 

väldigt stor förståelse för matematiken. Idag använder alla elever konkret materiel och lärare 

B säger att de lär sig oerhört mycket genom att titta på varandra och se hur kompisen löser en 

uppgift. Konkret materiel ger också upphov till att man lätt kan arbeta i par. Idag finns också 

konkret materiel lättillgängligt i alla klassrum. Materielen används mer i de lägre åldrarna. Ju 

mer eleverna lär sig och ju äldre de blir så minskar användandet av materiel successivt. Lärare 

A menar att eleverna själva inte anser att det är prestigefullt att använda konkret materiel. En 

stor skillnad som alla lärarna poängterar är att det idag ska pratas matematik i skolan. Detta är 

något som inte funnits tidigare inom ämnet. Idag är det viktigt att eleverna kan sätta ord på 

sina tankar, men även visa hur de går till väga i olika lösningsstrategier.  

 

Läroböckerna har förändrats mycket och det har nu på senare år kommit läroböcker som 

bygger på att man använder konkret materiel. Till böckerna finns det bra lärarhandledningar 

och materiel som går att köpa till. Det finns läromedel som kan vara mycket krävande för 

lärarna eftersom det kräver mycket planering och förberedande inför varje lektion. Lärare B 

anser att det i vissa fall kan bli för mycket användning av konkret materiel.  Hon menar att 

med de nya läromedlen lär man sig många nya saker och tips på nya undervisningsmetoder 

vilket är positivt. I dag finns det läromedel som poängterar både konkret materiel, förståelse, 

färdighet och begreppsutveckling. Lärarna påstår dock att det fortfarande kan vara för abstrakt 



  

i läromedlet och som ett komplement till boken bör man använda konkret materiel för att ge 

eleverna en annan typ av visuell upplevelse.  

 

Lärare C menar att det är farligt att inte använda konkret materiel i matematiken. Om man 

tittar i årskurs fyras matematikbok är den svår med tanke på språket. Hon menar att 

läsutvecklingen inte är färdig i fjärdeklass, vilket gör att lästalen kan bli svåra för de elever 

som inte har ett så utvecklat språk. Om man använder konkret materiel klarar fler elever av att 

lösa uppgifterna och det behöver inte vara språket som hämmar dem.  

 

En förändring och dagens materiel 

En del materiel lever kvar idag så som pengar, räkneblock, klocka, tallinje, enhetsmått och i 

vissa fall cusinairesstavar. Som vi skrev tidigare finns också plockmateriel kvar och i mycket 

större utsträckning än tidigare. Materielet är också till för alla elever och är ett lättillgängligt 

hjälpmedel. Lärarna anser att man under de senaste fem åren använder konkret materiel i 

mycket större utsträckning. Det har kommit mycket materiel för att öka talförståelsen hos 

eleverna t ex olika klotsar, tiotalsmateriel och olika typer av tärningar.  

 

Vid inlärning av multiplikation använder lärarna alltid konkret materiel, till exempel 

plockmateriel och att de ritar. Lärarna menar att multiplikation är något man kan lära sig 

rabbla utan att förstå vad det innebär. Men med hjälp utav materiel får man eleverna att förstå 

att multiplikation är upprepad addition. Vid geometriska övningar används också konkret 

materiel. Något som också har kommit de sista fem åren är att eleverna är fysiskt aktiva vid 

inlärningen genom olika mätövningar, både inomhus och utomhus. Idag är det också ganska 

vanligt att eleverna själva samlar materiel och får använda sin fantasi i 

matematikundervisningen.  

 

Nu används leken mycket mer vid inlärning än tidigare, man vill ha en lustbetonad inlärning 

idag. Kortlek, spel och olika dataprogram har kommit väldigt mycket de senaste fem åren. 

Geobräde och tangram är också nya materiel som kommit och dessa kan hjälpa till att få en 

större förståelse vad gäller geometri och mönster. Mönster är väldigt poängterat idag och det 

syns inte minst på de nationella proven som förekommer redan i årskurs två. Elever ska kunna 

se och fullfölja ett mönster, bygga figurer och kopiera andras. Detta ger också upphov till 

samarbete i par och gruppövningar vilket poängteras i Lpo94.  



  

 

Som vi skrivit tidigare är det viktigt att veta att eleverna har en förståelse för matematiken. 

Lärarna menar att de lättare kan uppfatta elevernas förståelse om de ser eleverna arbeta med 

konkret materiel. De ger en möjlighet att se hur de gör och hur de tänker. 

  

Lärarna anser inte att miniräknaren i sig själv är ett konkret materiel men den kan användas 

vid konkreta situationer och då kan man se miniräknaren som ett konkret materiel. Lärarna 

säger att miniräknaren har blivit ett mer accepterat verktyg idag. Den är bra vid långa 

algoritmuträkningar, det är inte realistiskt att räkna detta förhand.  

 

En förändring som lärare A påpekar är att speciallärarresurserna har minskat idag. Tidigare 

var vi dåliga på att använda konkret materiel i det ”vanliga” klassrummet men svaga elever 

fick extra stöd hos speciallärare där konkret materiel användes.  

 

Förändringarna kom ganska kraftigt för cirka fem år sedan då lärarna menar att utbudet av bra 

föreläsningar och fortbildningskurser ökade. Detta gjorde lärarna mer medvetna och skapade 

en förståelse kring användandet av konkret materiel. Alla tre lärarna är överens om att det har 

skett en stor förändring vad gäller användandet av konkret materiel. Man är generellt sett, 

menar de, mycket mer positivt inställda till konkret materiel idag. Lärare C säger att hon 

skäms över hur det var på 60- och 70-talet. Idag vågar lärarna använda sin fantasi, vara 

kreativa och bjuda på sig själva i sin undervisning. Hon menar också att man kommit en bra 

bit på vägen men att man fortfarande har en bit kvar att lära om konkret materiel. Det har 

blivit en bättre struktur de senaste fyra till fem åren. Politikerna har mer insikt i skolan idag 

och skolan har också en mer målinriktad undervisning. Den aktiva lärandeprocessen i skolan 

börjar idag redan i förskoleklassen. 

 

Generellt sett så använder lärare A, B och C sig utav konkret materiel varje gång de 

introducerar ett nytt begrepp, tal eller lösningsstrategi. Syftet med konkret materiel är inte 

alltid att synliggöra och skapa en förståelse utan kan också användas vid färdighetsträning. 

Alla lärarna har också lättillgängligt materiel för alla eleverna i klassen. Det är en självklarhet 

att använda konkret materiel nu när de arbetat med det i fler år. De ser hur viktigt 

användandet av konkret materiel är för eleverna och de tror att de flesta lärarna idag använder 

mer konkret materiel är tidigare. Lärare A poängterar att man själv som lärare måste förstå 

innebörden och syftet med materielet för att kunna ge en positiv inverkan på eleverna. 


