
 

 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

Examensarbete på avancerad nivå, 15 hp, för Grundlärarexamen med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 

Termin år: HT 2021 

Fakulteten för Lärarutbildning  

  

Lärares syn på konkretiserad 
undervisning i matematik 

- En kvantitativ studie med lärare i 
årskurs F-3 

 

 

Mary Rose Espejon Poulsen 
  

  



 

 

2 

 

Författare  

Mary Rose Espejon Poulsen 

Titel 

Lärares syn på konkretiserad undervisning i matematik. - En kvantitativ studie med lärare 

i Årskurs F-3. 

Handledare 

Örjan Hansson 

Examinator 

Jenny Green 

Sammanfattning  

En kvantitativ studie genomfördes där syftet var att undersöka lärares syn på användande 

av konkretiserad undervisning och de olika representationer i sin matematikundervisning. 

Det undersöktes även om lärare har goda kunskaper i att använda konkretiserad 

undervisning och de olika representationer. Studien genomfördes i form av en 

enkätundersökning med 37 legitimerade lärare som undervisar i matematik i årskurs F-3. 
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1. Inledning 

Utifrån mina egna erfarenheter från min skolgång och under min lärarutbildning har jag 

förstått hur viktig matematik är i skolan och jag anser att det är ett av de viktigaste 

skolämnena. Ett av problemen som jag har uppmärksammat är att det finns relativt många 

elever som upplever svårigheter med matematik samt att de har svårt att förstå vikten av 

att lära sig matematik för att klara sig i livet. Enligt Grevholm (2014) bjuder matematiken 

på den största svårigheten i skolan och därför kräver det en mycket bra vägledning från 

läraren för att eleverna ska kunna lyckas lära sig och förstå matematik. Skolverket (2011) 

genomförde en studie för att lyfta fram de kritiska aspekterna och faktorerna som är 

avgörande för att öka kvaliteten i matematikundervisningen. Det framkommer i deras 

studie att lärares didaktiska kunskaper såväl som ämneskunskaper har en stor och 

avgörande roll i elevernas matematikinlärning. Däremot har många lärare som undervisar 

i matematik inte dessa kunskaper eller så krävs en stor förbättring av lärarnas färdigheter 

för att ge eleverna adekvat undervisning i matematik (Skolverket, 2011). Moyer (2001) 

hävdar också att lärarens ämnes- och didaktiska kunskaper kan vara en utmaning i 

matematikundervisningen eftersom många lärare saknar matematiska kompetenser för att 

omvandla matematiska idéer till lärandet.  

Flera studier bevisar att konkretisering genom olika representationer har positiv inverkan 

på elevernas matematiklärande (Daher, 2014; Debrenti, 2013; Elia & Demetriou, 2007; 

Mildenhall, 2014; Mildenhall & Sherriff, 2019; Moyer, 200; Nguyen & Ngo 2019; Rivera, 

2013; Rystedt & Trygg, 2010; Skolverket, 2011; Yang & Wu, 2010). Enligt Löwing och 

Kilborn (2002) spelar konkretisering en viktig roll i grundskolans matematikundervisning 

eftersom det ger eleverna möjligheter att utvecklas och förstå olika matematiska begrepp, 

processer och sammanhang. Genom att använda konkretisering i matematikundervisningen 

kan lärare underlätta elevernas matematiska förståelse och erbjuda dem ett verktyg för att 

generalisera och koppla ihop den konkreta matematiken med den abstrakta och vice versa 

(Löwing & Kilborn, 2002). 

På grund av de positiva attityderna som olika forskare har till konkretiserad undervisning 

samt de problem gentemot lärares kunskaper och förmågor att vägleda elever i 

matematikundervisningen, tycker jag att det är intressant att undersöka vad lärarna har för 

syn kring användande av konkretiserad undervisning. Det är även intressant att undersöka 
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om dessa lärare förvärvar goda ämnes- respektive didaktiska kunskaper för att använda 

konkretiserad undervisning på ett adekvat sätt i sin matematikundervisning eller är det en 

problematik som behöver åtgärdas. 

2. Syfte och frågeställningar 

Olika forskare visade positiva inställningar kring konkretiserad undervisning och 

användandet av olika representationer i matematikundervisningen. Dessa forskare har även 

lyft fram olika typer av problematik kopplad till lärarens roll när det gäller användande av 

konkretiserad undervisning och de olika representationerna (Daher, 2014; Debrenti, 2013; 

Elia & Demetriou, 2007; Mildenhall, 2014; Mildenhall & Sherriff, 2019; Moyer, 200; 

Nguyen & Ngo 2019; Rivera, 2013; Rystedt & Trygg, 2010; Skolverket, 2011; Yang & 

Wu, 2010). Med dessa anledningar, är syftet med mitt examensarbete att belysa olika 

lärares syn på konkretiserad undervisning och om lärares syn på konkretiserad 

undervisning har betydelse för deras användandet av konkretiserad undervisning i sin 

matematikundervisning. Jag vill även framhäva, i denna studie, vikten av att en lärare 

förvärvar goda kunskaper för att använda konkretiserad undervisning i sin 

matematikundervisning på ett adekvat och effektivt sätt. För att uppnå mitt syfte i detta 

arbete använder jag de frågeställningarna som skrivs nedan för att kunna analysera 

forskningsdata som jag kommer att samla på mig i min forskning. 

När jag gjorde min kunskapsöversikt kopplad till konkretiserad undervisning, upptäckte 

jag att det inte fanns så många vetenskapliga artiklar som skrivits i Sverige. Det finns inte 

heller så många vetenskapliga artiklar som belyser de alla representationer som läraren kan 

använda vid konkretiserad undervisning i matematikundervisningen, utan fokus ligger 

mest på en representation eller så handlar de flesta vetenskapliga studierna mest om 

laborativt material. Dessa anledningar anser jag har stor betydelse för varför konkretisering 

eller konkretiserad undervisning följaktligen korrelerar med laborativt material, medan de 

andra typerna av representationer tas för givna. Det är därför jag vill undersöka 

konkretiserad undervisning och de olika representationerna i en studie för att belysa hur 

dessa representationer är sammankopplade till varandra när man använder konkretiserad 

undervisning. 
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Jag anser att min forskning kan bidra till att utöka kunskaper och förståelse för lärare om 

vad konkretiserande undervisning verkligen innebär samt vilka representationer dessa 

lärare kan använda för att konkretisera abstrakta matematiken i sin matematikundervisning. 

Forskningen kan även bidra till att lyfta fram vikten av lärarens ämnes- och didaktiska 

kunskaper vid användning av en viss metod i sin matematikundervisning samt för att kunna 

ge ett mer adekvat undervisningsmoment till eleverna. 

2.1 Frågeställningar 

1. Vad innebär konkretiserad undervisning i matematik för lärare i årskurs 1–3?  

2. Vilka representationer använder lärarna sig av i sin matematikundervisning?  

3. Vilka faktorer påverkar lärarens användande av konkretiserad undervisning och 

de olika representationerna?  

4. Vilka möjligheter respektive utmaningar ser lärarna vid användandet av 

konkretiserad undervisning i matematikundervisning? 

 

3. Centrala begrepp 

I detta avsnitt redogörs för viktiga begrepp som hör till konkretiserad undervisning i ämnet 

matematik. 

3.1 Definition av begreppet ”matematik” 

Under min undersökning har jag sett jag att det finns en stor variation i hur begreppet 

definieras. Nationalencyklopedin (2021) definierar begreppet matematik som abstrakt och 

generell vetenskap.  

Olika forskare definierar också matematik som abstrakt vetenskap. Enligt Grevholm (2014) 

är matematik abstrakt och måste generaliseras. Generalisering av matematik utvecklas 

genom att individer använder nya kunskaper och fakta i olika sammanhang. När 

generaliseringen sker, kommer idéer att bli tillämpningsbara i andra situationer och 

sammanhang. Dessutom utvecklas och växer individens abstrakta tänkande. Enligt Löwing 

(2004) är all matematik en form av abstraktion. Ett exempel som hon tar upp är naturliga 

tal som abstrakt eftersom det behöver representeras genom ett antal eller ett mått. Hon 

hävdar även att matematiken i hög grad handlar om att konkretisera abstrakta saker samt 

att abstrakt och konkret är ett motsatspar som existerar i matematiken (Löwing, 2004). 
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Rystedt och Trygg (2010) förklarar att matematiken är en generell och abstrakt vetenskap. 

De menar att abstrakt matematik kan användas i många situationer där matematiken har 

frigjort sig från det abstrakta ursprunget genom konkretisering. 

3.1.1 Kunskaper om matematikens betydelse 

I Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (Skolverket, 2017) beskrivs det att 

kunskaper i matematik är ett redskap som man kan använda i olika situationer och 

sammanhang. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 beskrivs betydelsen av matematikundervisning för varje individ och att ”kunskaper i 

matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 

valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser” (Skolverket, 

2019 s. 54). Utifrån detta betonar Löwing och Kilborn (2002) att elevernas djupare 

förståelsen för matematik handlar om att de kan abstrahera matematiska begrepp, processer 

och procedurer oberoende av vilket verktyg och representationer som används på lektionen. 

För att eleverna ska kunna uppnå den djupare förståelse för matematiken påpekar de att 

eleverna måste få tillgång till olika verktyg och att de bör erbjudas flera möjligheter att 

använda dessa verktyg i olika sammanhang och färdighetsträningar (Löwing & Kilborn, 

2002).  

3.2 Konkretiserad undervisning 

Löwing och Kilborn (2002) förklarar att konkretiserad undervisning är en metod som 

många lärare använder för att kunna förklara det abstrakta innehållet i matematik genom 

konkret material, symboler, språket och fantasi. Sterner och Trygg (2019) hävdar även att 

konkretisering är en metod som många lärare använder för att kunna förtydliga och 

åskådliggöra den abstrakta matematiken när vissa elever inte kan greppa förståelsen för att 

fortsättningsvis ta in kunskaper i den abstrakta nivån.  Vid konkretiserad undervisning finns 

det olika representationer som man kan använda för att konkretisera den abstrakta 

matematiken. Dessa representationer är ”laborativt material”, ”visuella representationer, 

”semiotiska resurser”, multimodala resurser” och ”kontextuella representationer”. 

3.3 Representation 

Enligt Roos och Trygg (2018) är representation något man använder med avsikt att ersätta 

en tanke, handling eller kommunikation med en symbol, en bild, ett objekt eller något annat 
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som representerar den abstrakta matematiken. De hävdar även att definitioner av begreppet 

representation alltid ska handla om att kunna utgöra exempel på något annat, exempelvis 

kan det vara ett abstrakt begrepp, ett objekt eller en matematisk princip. Varje form av 

representation är i någon grad en abstraktion. Dessutom har begreppet även dubbla roller. 

Detta innebär att representationer inte lätt kan identifieras som "konkreta" eller "abstrakta” 

utan det varierar beroende på hur dessa representationer ska framställas och användas i 

undervisningen (Roos & Trygg, 2018).  

3.4 Laborativt material 

Laborativt material är olika artefakter, där eleverna kan använda sina fem sinnen för att 

tydliggöra och sätta matematiken i ett sammanhang. Exempelvis kulor, tärningar, tiorad, 

leksakspengar och så vidare. 

3.5 Visuella representationer 

Visuella representationer handlar om användandet av olika ikoniska verktyg, exempelvis 

bilder, teckningar, grafer, diagram och tankekarta. 

3.6 Semiotiska resurser 

Semiotiska resurser handlar om resurser som används för kommunikation av olika slag för 

att skapa mening i ett sammanhang. Exempelvis siffror, bokstäver, gester, kroppsspråk, 

symboler, verbalt språk och tecken. 

3.7 Kontextuella representationer 

Kontextuella representationer handlar om användandet av verklighetsbaserade problem 

och metaforer för att konkretisera abstrakta begrepp, principer och procedurer.  

3.8 Multimodala resurser 

Multimodala resurser handlar om de olika verktyg man kan använda för kommunikation, 

interaktion och representation och som inte är begränsad till användandet av tal och text. 

Exempelvis film/video, texter, användandet av digitala verktyg, bildspel och drama. 
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt avhandlas de olika studier som är kopplade till konkretiserad undervisning. 

4.1 Konkretisering och de olika representationerna 

Konkretiserad undervisning är inte en ny metod utan det finns redan många lärare som 

använder metoden i sina matematiklektioner. Rystedt och Trygg (2010) hävdar i sin 

kunskapsöversikt att lärarna idag brukar använda sig av konkretisering för att kunna 

förklara olika matematiska begrepp och sammanhang. Detta innebär att användandet av 

konkretiserad undervisning i matematikundervisningen ses som ett verktyg för att 

stimulera och förstärka elevernas konceptuella kunskaper. Rystedt och Trygg (2010) 

betonar även att konkretiserad undervisning kopplad konsekvent till laborativ 

undervisning, vilket inte riktigt är vad metoden ska definieras enligt dessa forskare.  

Skolverket (2011) genomförde en matematiksatsningsstudie där syftet var att lyfta fram de 

kritiska aspekterna och faktorerna som är avgörande för att öka kvaliteten i 

matematikundervisningen. I studien beskrivs konkretisering som ett sätt att knyta 

matematik till något som eleverna är bekanta med i sin vardag. De hävdar även att ett annat 

syfte med konkretisering är att synliggöra matematiska innehåll, begrepp, procedurer och 

operationer för att underlätta förståelse för abstraktion med hjälp av olika representationer 

som i slutet ska leda tillbaka till det abstrakta tänkandet. Ett exempel på detta är lärarens 

sätt att använda exempelvis fysiska material på ett adekvat sätt, det vill säga lärarens sätt 

att lyfta fram matematik med hjälp av fysiska material så att konkretiseringen av den 

abstrakta matematiken förmedlas till eleverna (Skolverket, 2011).  

Vid användning av konkretiserad undervisning, finns det olika typer av representationer 

som man kan använda. Dessa är följande: 

4.1.1 Laborativt material 

Moyer (2001) genomförde en kvalitativ studie, vars syfte var att undersöka 10 klasslärares 

användning av laborativt material i sin matematikundervisning. Hon har undersökt och 

forskat fram anledningarna till hur och varför lärarna använde laborativt material på det 

sätt som de gjorde. Hon förklarade att laborativt material är objekt som är utformade för 

att representera uttryckligen och konkret de olika matematiska idéer som är abstrakta. 
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Rystedt och Trygg (2010) gjorde en kunskapsöversikt för att belysa betydelsen av laborativ 

undervisning för elevers matematiklärande. I ett större avsnitt i deras kunskapsöversikt 

ägnar de sig åt att belysa hur kopplingen mellan konkret och abstrakt matematik kan ge sig 

i uttryck i matematikundervisningen genom laborativt material. Resultatet av Moyer (2001) 

och Rystedt och Tryggs (2010) studier visar att lärarens sätt att använda laborativt material 

i undervisningen med ett konkretiserande syfte har stor betydelse för till elevernas ökade 

förståelse för matematik. 

4.1.2 Visuella representationer 

Rivera (2013) belyser i sin studie hur användbar visuell representation är för att elever att 

kunna utveckla sin symboliska kompetens i heltalsoperationer. Tillsammans med elevernas 

lärare utformade och implementerade forskare sekvenser av undervisningsexperiment som 

engagerade eleverna till en progressiv visualisering av olika matematiska idéer (Rivera, 

2013). Elias, Gagastis och Demetrio (2007) genomförde en studie för att undersöka vilken 

betydelse visuella representationer har för elevernas förståelse och förmåga att lösa 

enstegproblem med öppna utsagor. Specifikt undersökte de i sin studie rollen av 

informativa bilder, dekorativa bilder och användandet av talraden (number line). Resultatet 

av dessa studier visar att visuella representationer har en förmedlande roll i elevernas 

symboliska kompetens och i deras problemlösningsförmåga (Rivera, 2013; Elia et al., 

2007). 

4.1.3 Semiotiska resurser och verklighetsbaserade matematiska 
problem 

Yang och Wu (2010), Daheer (2013) och Mildenhall (2014) har undersökt, i sina 

individuella studier, hur användandet av semiotiska resurser och verklighetsbaserade 

matematiska problem i matematikundervisningen kan påverka elevernas 

matematiklärande. 

Yang och Wu (2010) hävdar att genom att använda verklighetsbaserat problem i 

matematikundervisningen kan inlärningen av taluppfattning bli mer betydelsefull för 

eleverna. Anledningen till detta är att barn kan lära sig att tillämpa förståelse för talen bättre 

när de kan förhålla dessa tal till sina vardagssituationer och verkliga livserfarenheter. Daher 

(2013) gjorde även en experimentstudie, där syftet var att undersöka vad användandet av 
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semiotiska verktyg och verklighetsbaserade situationer/problem i 

matematikundervisningen hade för betydelse för elevernas förståelse för geometriska 

relationer. I Mildenhalls (2014) artikel skrev hon om sitt forskningsprojekt där syftet var 

att undersöka vilka effekter semiotiska resurser har för påverkan hos barns fortsatta 

utveckling av beräkningsstrategier och taluppfattning. Forskningsprojektet gjordes i en 

förskoleklass i Perth i Australien, där eleverna kommer från olika bakgrunder (Mildenhall, 

2014).  

Resultatet av dessa studier visar att verklighetsbaserade problem och aktiviteter samt 

användandet av semiotiska resurser ger positiv påverkan för elevernas matematiklärande 

(Daher, 2013; Mildenhall, 2014; Yang & Wu, 2010). Yang och Wus (2010) studie visar att 

eleverna i experimentgruppen presterade signifikant högre än eleverna i kontrollgruppen 

eftersom deras lärare använde verklighetsbaserat problem för att hjälpa eleverna att 

utveckla en bättre förståelse för antal, operationer och dessa relationer. Dahers (2013) 

resultat visar att lärarens användande av olika semiotiska verktyg och tecken stödjer elevers 

kunskapsproduktion av geometrisk relation. Genom elevernas sätt att uppmärksamma och 

reflektera över de olika semiotiska upplevelserna, lyckas eleverna att kombinera och 

associera de semiotiska tecknen med två matematiska tillstånd som förknippas med två 

matematiska situationer; den geometriska och den aritmetiska situationen. I Mindelhalls 

(2014) studie visas det att eleverna förbättrar sina beräkningsstrategier och baskunskaper 

om grundläggande taluppfattning på grund av lärarens användande av semiotiska resurser. 

Detta skedde genom att eleverna fick annat tillvägagångsätt att visa sina 

beräkningskunskaper exempelvis genom att göra rollspel, sång och lek (Mildenhall, 2014). 

4.1.4 Multimodala representationer 

En studie som genomfördes av Mildenhall och Sherriff (2019) visar att metaforer och 

multimodaliteter kan vara effektiva i matematikundervisningen när det gäller 

konkretisering av matematik. Studiens syfte var att bygga barns förståelse för 

beräkningsstrategier genom samarbete med en grundskollärare för att utforska påverkan av 

metaforer och modaliteter hos elevers inlärning. Studiens resultat visar hur effektivt 

matematikundervisning kan vara för elevernas lärande om läraren använder dessa 

representationer. Det visar att lärarna lyckades att stimulera elevernas multisensoriska där 

elevers olika sinnen samverkade med varandra för att kunna bilda en bättre uppfattning till 
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sammanhanget, vilket förbättrar deras inlärningsupplevelse för att kunna lösa de 

matematiska problemen (Mildenhall & Sherriff 2019). 

4.2 Betydelsen av användandet av olika 
representationer för elevernas matematiklärande 

Att arbeta med enbart abstrakt matematik kan begränsa elevers matematiska tänkande och 

förståelse. För att eleverna ska kunna verkligen förstå olika matematiska begrepp, koncept 

och principer, behöver eleverna lära sig effektiva strategier och en av dessa är att använda 

olika representationer (Yang & Wu 2010; Nguyen & Ngo, 2019).  

Debrenti (2013), Nguyen och Ngo (2019) hävdar att representationer spelar en viktig roll i 

matematikprocessen, inte bara för att förstå abstrakta matematiska begrepp utan också för 

att lösa matematiska problem. De förklarar att eleverna behöver lära sig att använda 

matematiska representationer för att kunna uttrycka sina matematiska idéer så att de kan 

utveckla sina matematiska kompetenser. Debrenti (2013) påpekar även att abstrakt 

matematiskt tänkande behöver återskapas och kommuniceras på något sätt. Detta innebär 

att det kräver externa representationer i form av språk, skrivna symboler, matematiska 

figurer och fysiska objekt för att kunna konceptualisera och generalisera dessa abstrakta 

idéer (Debrenti, 2013).   

Olika representationer har olika roller i elevernas matematiklärande. Vid förståelse av 

matematik kan olika representationer fungera som ett verktyg för att förstå och tolka given 

information (Nguyen & Ngo 2019). Rystedt och Trygg (2010) hävdar att många elever har 

problem med att förstå abstrakt matematik och att se kopplingar mellan konkret och 

abstrakt matematik. De påpekar att eleverna som har tillgång till laborativt material kan 

prestera bättre jämfört med de som inte har tillgång till det i sin matematikundervisning.  

De hävdar även att laborativt material är ett betydelsefullt verktyg för att hjälpa elever att 

förstå abstrakt matematik och för att förbättra elevers matematiklärande (Rystedt & Trygg, 

2010). Moyer (2001) påpekar även att med hjälp av laborativt material kan elever enkelt 

och aktivt manipulera laborativt material på ett konkretiserande sätt, vilket kan hjälpa 

eleverna att utveckla en repertoar av bilder som kan användas för mental manipulation av 

matematiska begrepp och principer.   
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Elia et al. (2007) och Rivera (2013) är eniga om att när elever/barn använder visuella 

representationer, får de meningsfulla slutsatser och en ökad förståelse för matematiska 

problem, regler eller principer, vilket gör det möjligt för eleverna att kunna använda dessa 

vid komplexa matematiska situationer. Däremot hävdar de att det är viktigt att eleverna lär 

sig alla typer av visuella representationer som bilder, teckningar, grafer, diagram och 

tankekarta. Dessa typer av visuella representationer kan förstärka elevernas förståelse om 

matematiken och för att kunna urskilja vilken typ av visuell representation som antingen 

ska användas eller ej i en matematisk situation (Elia et al., 2007; Rivera, 2013).  

Yang och Wu (2010) indikerar att om elever lär sig att applicera förståelsen om 

matematiken i förhållande till sitt eget liv, kommer matematiken att bli mer betydelsefull 

för dem. När elever använder sina matematiska kunskaper och färdigheter i sitt 

sammanhang genom verklighetsbaserad matematik, uppmuntrar man elever till ett mer 

effektivt sätt att utforska, diskutera, tänka och resonera matematiskt (Yang & Wu, 2010). 

Daher (2014) hävdar att genom att använda olika semiotiska verktyg, uppnår eleverna en 

medvetenhet om attributen hos matematiska objekt och relationer. Detta resulterar i att 

eleverna uppnår objektivering av de matematiska objekten och relationerna genom 

användandet av olika semiotiska enheter och tecken. Mindelhall (2014) betonar även att 

användandet av semiotiska resurser påverkar elevernas sätt att lära sig grundläggande 

taluppfattning. Eleverna kan använda kroppsspråk och gestaltning exempelvis genom 

dramatisering eller rollspel som ett verktyg för att förklara det enkla matematiska tänkandet 

och lösningar när de ställs inför en uppgift. Genom semiotiska resurser som symboler, 

verbalt språk, siffror, kroppsspråk och gestaltning utvecklar eleverna ett flexibelt sätt att 

göra beräkningar och kunna uttrycka sig på olika sätt (Mindelhall, 2014). 

4.3 Lärarens roll  

Debrenti (2013) hävdar att matematisk kunskap ligger i att förstå egenskaperna som skiljer 

en representation från en annan. Det är också lika viktigt att förstå sambandet mellan olika 

representationer. En effektiv undervisning är att involvera eleverna i att skapa en koppling 

mellan matematiska representationer för att förstå matematiska begrepp och principer samt 

att ha ett fungerande verktyg för att lösa problem (Nguyen & Ngo, 2019; Rystedt & Trygg, 

2010). För att kunna lyckas med detta, har läraren en avgörande roll för vilken effekt 
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konkretiserad undervisning har och de olika representationerna för elevernas möjligheter 

att lyckas i och med matematik (Mildenhall, 2014; Moyer, 2001; Rystedt & Trygg, 2010)).  

Moyer (2001) betonar även att lärare har stor betydelse i att skapa och tillhandahålla en 

matematisk miljö som kan förbättra elevernas matematiska tänkande. Rystedt och Trygg 

(2010) påpekar vidare att matematik är något som läraren måste tillföra eller lyfta fram i 

sin undervisning och elevernas förståelse i matematik kan påverkas beroende på lärarnas 

ämnes- och didaktiska kunnande. Skolverket (2011) betonar även att bara ha tillgång till 

olika representationer i matematikundervisning inte räcker, utan att det är lärarens sätt att 

använda dessa representationer som leder till uppställda kunskapsmål.  

5. Lärares ämneskunskaper och didaktiska 
kunskaper 

Lärares ämnes- och didaktiska kunskaper kan vara en utmaning i undervisningen i 

matematik eftersom många lärare saknar dessa kompetenser för att omvandla matematiska 

idéer till lärande (Moyer, 2001). Rystedt och Trygg (2010) betonar att lärarna har olika 

grader av utbildning, ämnes- och didaktiskt kunnande samt undervisningserfarenheter. De 

menar att dessa faktorer kan påverka deras syn på konkretisering och det resulterar i en 

varierande framställning till användandet av konkretisering i matematikundervisningen. 

Skolverket (2011) genomförde en utvärdering av matematiksatsningen där syftet var att 

lyfta fram de kritiska aspekterna och faktorerna som är avgörande för att öka kvaliteten i 

matematikundervisningen. I studien lyfter de upp hur lärarens didaktiska kompetens 

respektive ämneskompentens påverkar elevernas matematiklärande och för att kunna 

erbjuda eleverna en adekvat matematikundervisning. Studiens resultat visar att det behövs 

förbättring när det gäller lärarnas kompetens att undervisa i matematik och att det var 

väldigt få lärare som har tillräcklig kompetens inom området. De menar att trots lärarna 

har tillgång till material och olika läroverktyg, är lärarnas didaktiska kunskaper inte 

tillräckliga för att erbjuda eleverna en adekvat matematikundervisning. Detta resulterar i 

att många elever använder enbart material och olika läroverktyg för att manipulera sig fram 

till ett svar på en uppgift, i stället för att utveckla och träna sitt matematiska tänkande 

(Skolverket, 2011). 
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I Moyers studie (2001) beskrivs det att vissa lärare använder representationer som till 

exempel laborativt material och multimodala resurser för att kunna skapa variation i sin 

matematikundervisning. Däremot visar de svårigheter i att ha en djupare förståelse för och 

kunskaper om dess påverkan i elevernas matematiklärande. Hon poängterar att denna 

problematik är vanlig hos lärarna. Yang och Wu (2010) beskriver även i sin studie att det 

förekommer mycket användande av de traditionella metoderna fast många studier har redan 

visat att konkretiserad undervisningsmetod är mer effektiv än det traditionella sättet att 

undervisa matematik så som katederundervisning där elevernas delaktighet sker genom att 

sitta och lyssna på läraren samt att enbart arbeta med böcker, stenciluppgifter och penna. 

De hävdar även att det fortfarande finns många lärare som inte har anammat konkretiserad 

undervisnings positiva inverkan till elevernas matematiklärande (Yang & Wu, 2010). 

Rystedt och Trygg (2010) påpekar vikten av att lärarna måste organisera 

matematikundervisningen där elever blir medvetna om syftet och vilka krav som finns när 

det gäller användandet av olika uttrycksformer och representationer. De indikerar att detta 

kan vara en brist och utmaning för många lärare (Rystedt & Trygg, 2010). Eleverna måste 

förstå en representation och dess relation till den matematiska idén och hur representationer 

relaterar till varandra, därför är det viktigt att läraren visar tydligt i 

matematikundervisningen hur dessa representationer är kopplade till varandra (Rystedt & 

Trygg, 2010). Skolverket (2011) argumenterar att tid är en avgörande faktor till denna 

problematik. De menar att det är tidskrävande att planera och genomföra en konkretiserad 

undervisning där man ska använda sig av olika representationer. 

Debrenti (2013) påpekar att kompetensutveckling bör starta redan i lärarutbildningen. I sin 

studie hade många lärarstudenter svårigheter med att använda och förstå representationer 

även om de behöver representationer för att få bättre förståelse och för att kunna utveckla 

matematiska resonemang. De menar att lärarstudenter måste lära sig att se genom ett barns 

ögon. De behöver lära sig och förstå olika didaktiska metoder eftersom de behöver anpassa 

sig till barnens sätt att tänka och bör inte använda okända metoder i sina framtida 

matematiklektioner (Debrenti, 2013). 
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5.1 Tidigare forskningsdiskussion 

Jag har valt att använda dessa forskares studier (Daher, 2014; Debrenti, 2013; Elia & 

Demetriou, 2007; Mildenhall, 2014; Mildenhall & Sherriff, 2019; Moyer, 200; Nguyen & 

Ngo 2019; Rivera, 2013; Rystedt & Trygg, 2010; Skolverket, 2011; Yang & Wu, 2010) för 

att lyfta fram hur konkretiserad undervisning och konkretisering bör definieras.  Samtidigt 

har jag valt att lyfta fram de olika representationer som man kan använda i konkretiserad 

undervisning. Det fanns svårigheter med att finna studier som ackommoderar alla 

representationer, vilket resulterade i att jag var tvungen att använda flera studier för att 

kunna lyfta fram alla representationer som är kopplad till konkretiserad undervisning. 

Nackdelen var att det blev ganska många studier som jag fick använda för att förmedla att 

det finns olika representationer som man kan använda i konkretiserad undervisning. 

Däremot anser jag att det är också en fördel eftersom det faktiskt blir enklare och tydligare 

att bevisa hur viktigt det är att använda varje representation vid konkretiserad undervisning 

för elevernas matematik lärande. 

I dessa studier framkommer det även hur viktig lärarens roll är vid användandet av 

konkretiserad undervisning för att skapa en adekvat matematikundervisning samt för att 

kunna hjälpa eleverna att utveckla de kunskaper och förmågor de behöver för att lyckas i 

matematiken. Däremot visar det att lärarens bristande ämnes- respektive didaktiska 

kunskaper kan vara ett problem för att ge eleverna en framgångsrik 

matematikundervisning.  

Jag anser att genom att använda dessa studier i min egen studie får jag möjlighet att 

analysera djupare, jämföra och väga mitt resultat gentemot forskarnas studier.  

 

6. Teoretisk förankring  

Teorin som används i arbetet är Lev Vygotskijs proximala utvecklingszon (ZPD) och 

Scafffolding (Stöttning).  

Vissa studier, som nämndes i det tidigare forsknings-avsnittet, använde sig av Vygotskijs 

teori om det sociokulturella perspektivet och belyste begreppet ’den proximala 

utvecklingszonen’ i sina studier (Moyer, 2001; Nguyen & Ngo, 2019; Rystedt & Trygg, 
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2010; Yang & Wu, 2010). Teorin användes i dessa studier för att identifiera och analysera 

lärares perspektiv om konkretisering och användandet av olika representationer i 

matematikundervisningen. Begreppet proximal utvecklingszon används i Moyer (2001), 

Nguyen och Ngo  (2019),  Rystedt och Trygg (2010) samt Yang och Wus (2010) studier 

för att klargöra vikten av lärarens ämnes- och didaktiska kompetenser för att kunna planera, 

genomföra och utvärdera en effektiv matematikundervisning.  

6.1 Det sociokulturella perspektivet 

Woolfolk och Karlberg (2015) förklarar att Vygotskijs teori om det sociokulturella 

perspektivet handlar om att det kulturella sammanhanget har en stor betydelse för barnets 

utveckling. Med det sociokulturella perspektivet skriver han om samarbetsinriktade 

dialoger mellan barn och erfarna/kunniga medlemmar i samhället tillsammans med hjälp 

av något slags stöd eller verktyg utifrån och hur det påverkar barnets utveckling och lärande 

(Woolfolk & Karlberg, 2015). Säljö (2000) förklarar även att i det sociokulturella 

perspektiv är klassrummet en viktig plats eftersom där sker det intersubjektiva samspelet 

mellan lärare och elever som har stor inverkan hos elevers inlärning. I det sociokulturella 

perspektivet lyfts begreppen den proximala utvecklingszonen och scaffolding fram, som 

har stor betydelse för barnets utveckling och lärande.  

6.1.1 Den proximala utvecklingszonen 

Ett av det mest bekanta begreppen i Vygotskijs teori är den proximala utvecklingszonen. 

Vygotskij betonar att lärande är en ständigt pågående process och lärande sker inte utan 

social interaktion. ”Utvecklingszonen är för Vygotskij den zonen där människor är känsliga 

för instruktioner och förklaringar. Det är här som läraren (eller en mer kompetent kamrat) 

kan vägleda en lärande in i hur man använder ett kulturellt redskap” (Lundgren, Säljö & 

Liberg (red), 2017, s. 260).  

6.1.2 Scaffolding 

Scaffolding eller stöttning är ett begrepp som är sammankopplat med Vygotskijs teori om 

det   sociokulturella perspektivet och den proximala utvecklingszonen. Scaffolding 

hänvisar till det stöd som en erfaren och kunnig person ger för att kunna bygga ’en 

ställning’ där lärande kan ta sig vidare till barnet så att han eller hon kan behärska de 
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kunskaperna som krävs.  Därefter dras den erfarna och kunniga personen stöd undan så att 

barnets förmåga till självständiga agerande kan utvecklas (Lundgren et.al., 2017). 

Jerome Bruner, Jenny Hammond och Pauline Gibbons var några forskare som var 

inspirerade av Vyzotskys sociokulturella teori för att studera vidare begreppet Scaffolding.  

Bruners studie fokuserar mest på små barns inlärning genom interaktion med sina föräldrar, 

men han konstaterade i sina studier att när det gäller barn i skolåldern är det lärare som 

främst stöttar elevernas utveckling och lärande. En bra stöttning sker när lärare alltid har 

en genomtänkt planering, bra val av relevanta verktyg och aktiveter i undervisningen samt 

när läraren är lyhörd och flexibel vid anpassning i interaktion som sker i klassrummet 

(Polias, Lindberg & Rehman, 2017).  

Hammond och Gibbons (2005) studie beskriver de två olika typerna av stötning som lärare 

ger till sina elever, stöttning på makronivå och på mikronivå. Stöttning på makronivå 

(designed-in scaffolding) är den övergripande och planerade typen av stöttning. Den 

handlar om lärarens planering utifrån elevernas förkunskaper och lärarens didaktiska val 

som syftar till att fördjupa elevernas förståelse och lärande på ett optimalt sätt. Stöttning 

på mikronivå (interactional scaffolding) hänvisar till den stöttning som lärare ger till elever 

när det bara behövs, vilket vanligtvis sker under interaktion mellan läraren och eleverna. 

Denna typ av stöttning är oftast oplanerad och lärarens flexibilitet att fånga upp elevernas 

uttryck, idéer och information under interaktionen har stor betydelse för stöttning i 

mikronivå (Hammond & Gibbons, 2005).  

6.2 Teoridiskussion 

Det framkommer i olika studier som nämns i mitt arbete att läraren har en avgörande roll 

när det gäller elevernas matematiska kunskapsutveckling och lärande. Vygotskij påpekar 

att det är utbytet av kunskaper mellan individer som kan gynna elevernas lärande och vid 

den proximala utvecklingszonen och scaffolding är det läraren som har huvudansvaret för 

att vägleda och stötta eleverna till ett framgångsrikt lärande (Hwang & Nilsson 2011). Med 

detta sagt kan jag koppla min insamlade data till att kunna undersöka om lärarna i min 

undersökning besitter de rätta kunskaper och egenskaper för att vägleda eleverna i 

matematikämnet. Dessutom kan jag även använda den proximala utvecklingszonen och 

scaffolding för att kunna titta mer noga på lärarnas ämnes och didaktiska kunskaper har en 
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avgörande roll till deras syn på konkretiserad undervisning och användandet av olika 

representationer för att konkretisera matematiken för eleverna.  

Jag anser att dessa begrepp kan knytas till lärarnas sätt att använda konkretiserad 

undervisning och de olika representationerna. Genom detta kan jag identifiera, analysera 

och problematisera hur dessa lärare ger eleverna olika möjligheter och förutsättningar att 

utveckla sina kunskaper i matematiken genom att använda konkretiserad undervisning. 

Exempelvis genom att titta noggrant på vilka representationer lärarna i undersökningen 

använder mest för att konkretisera den abstrakta matematiken, om dessa lärare förstår 

innebörden av begreppens betydelse samt på vilket sätt dessa lärare tycker konkretiserad 

undervisning påverka elevernas matematikinlärning.  

7. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att presentera ansatsen som legat till grund för min studie. Vidare 

presenteras datainsamlingsmetod, enkätsutformning, urval, datainsamling och bearbetning, 

etiska överväganden och metoddiskussion. 

7.1 Datainsamlingsmetod 

Jag har valt att använda en kvantitativ forskningsmetod genom enkätundersökning för att 

kunna analysera olika lärares syn på konkretiserad undervisning i matematik. Descombe 

(2018) förklarar att genom enkätundersökning, kan man få betydligt mer data och bättre 

översyn över en större mängd insamlad empiri eftersom man kan nå ett stort antal 

respondenter. Dessutom får man med enkäten en högre svarsfrekvens för att det är lättare 

att göra det tillgängligt för respondenterna utan att öka ens kostnad när det gäller tid, 

material och pengar (Descombe, 2018). 

7.2 För- och nackdelar vid användandet av enkät  

Fördelen med att använda enkätundersökning är att det är snabbare att samla in 

forskningsdata under en relativt kort tid och att analysera dem i jämförelse med andra 

forskningsmetoder. Det är även enklare att nå fler respondenter eftersom undersökningen 

kan genomföras på flera sätt med mindre resurser, exempelvis via post, e-post, på plats 

eller via sociala media. En annan fördel är att det finns ingen risk att forskaren påverkar 
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respondenters syn och åsikter om det som ska undersökas, vilket resulterar i mer objektiva 

data (Descombe, 2018). 

Nackdelen med att använda enkätundersökning anser jag är att det ger en gräns när det 

gäller svarsalternativ som erbjuds till respondenterna. Detta kan medföra färre datapunkter 

och bortfall av forskningsdata att undersöka jämfört med andra metoder. Ibland ger även 

enkäten ofullständiga eller tvivelaktiga resultat, vilket gör det svårare för forskaren att 

verifiera datas giltighet samt att missuppfattningar och feltolkningar kan förekomma. 

7.3 Urvalet av deltagarna  

Urvalet i detta arbete har gjorts med hänsyn till pandemi, ekonomi och tid. Vid urvalet av 

deltagare har jag valt att kontakta olika lärare via Facebook och genom att skicka förfrågan 

till olika skolor i Helsingborgs kommun. Detta gav mig möjlighet att nå ut till flera lärare 

inte bara i Helsingborgs kommun men, även runt om i hela Sverige.  

När det gäller målgruppen i mitt arbete, bestämde jag att fokusera på de legitimerade lärare 

som är behöriga att undervisa matematik och undervisar i förskoleklass och årskurs 1–3. 

Anledningen till detta är att jag vill undersöka lärares syn på användandet av konkretiserad 

undervisning i matematikämnet i lågstadiet.   

7.4 Enkätutformning 

Frågorna i undersökningen har utformats efter de kunskaper som jag har ackumulerat när 

jag gjorde min kunskapsöversikt förra terminen. Utifrån de olika studierna som 

behandlades i min kunskapsöversikt blir det tydligare för mig vilken information jag vill ta 

reda på för att kunna uppnå mitt mål med detta arbete. Dessutom lyftes det även fram i 

resultatet av min kunskapsöversikt genom dessa teorier: den proximala utvecklingszonen 

och scaffolding, att lärarna har avgörande roll vid användandet av konkretiserad 

undervisning och de olika representationerna i matematik. Detta gav mig inspiration till att 

använda frågorna i enkäten för att ta reda på om deltagarna förvärvar goda kunskaper om 

konkretiserad undervisning för att hjälpa och vägleda eleverna deras matematikinlärning. 

I enkäten har jag bestämt att använda fasta/slutna och öppna frågor till min 

enkätundersökning. Enligt Descombe (2018) är det bra att använda fasta/slutna frågor om 

man vill som forskare att respondenterna svar ska hålla sig till det man vill undersöka. 
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Öppna frågor kan vara bra om forskaren vill ge respondenterna möjlighet att själva uttrycka 

sina svar med sina egna ord.  

I början av enkäten har jag fasta frågor för att kunna få en inblick av respondenternas 

lärarbakgrund, exempelvis om de är legitimerade lärare, behörig för att undervisa ämnet 

matematik, vilka klasser de undervisar i och hur länge de har arbetat som lärare. Jag 

använder mig utav ytterligare fasta frågor för att ta reda på hur dessa lärare uppfattar 

innebörden av konkretiserad undervisning. De svarsalternativ som jag har valt att använda 

till de fasta frågorna utgår från den kunskapsöversikten som jag gjorde förra terminen.  

I enkäten finns det även frågor där respondenterna ska gradera sitt användande av 

konkretisering i olika matematiska områden i dessa matematiska områden utgår jag från 

vad som står i styrdokumentet Lgr 11. Jag har även använt mig av öppna frågor i vissa 

delar av enkätundersökningen eftersom jag vill ge respondenterna en frihet att formulera 

sitt svar och inte begränsa dem med fasta alternativ. Exempel på vad jag använder öppna 

frågor till är för att ta reda på vilken/vilka representationer lärarna använder mest i sin 

matematikundervisning, vilka kunskaper och egenskaper tycker de man ska besitta när man 

använder konkretiserad undervisning och om de har andra tankar och funderingar om det 

jag undersöker. 

7.5 Datainsamling och bearbetning 

Med hänsyn till den rådande pandemin har dessa lärare svarat på en digital enkät (se bilaga 

fil 1). För att kunna göra den digitala enkäten, använde jag ’Google forms’ på grund av 

dess enkelhet och effektivitet när det gäller databehandling och dokumentation inför 

analysen, vilket kan vara tidskrävande om jag använder pappersenkäter.  

Enkätundersökning lades ut på olika lärargrupper via Facebook och skickades till olika 

skolor i Helsingborgs kommun i två delar. Den första delen består av ett brev där jag 

presenterar mig själv och förklarar syftet med enkätundersökning, medan i den andra delen 

står den bifogade länken till den digitala enkäten (se bifogade fil 2). 

När det gäller bearbetning av insamlade forskningsdata, analyserar jag dessa med hjälp av 

de studierna som nämndes i det tidigare forskningsavsnittet. Genom att jämföra dessa 

forskares studieresultat gentemot mina insamlade data kan jag analysera djupare de punkter 
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som jag ska undersöka. Dessutom vägde jag även mina insamlade data mot Vygotskijs 

proximala utvecklingszon (ZPD) och scaffolding för att ta reda på om lärarna i 

undersökningen har de rätta kunskaperna om konkretiserad undervisning för att kunna 

vägleda sina elever och om de kan tillföra goda matematiska kunskaper till sina elever. 

7.6 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet har utarbetat särskilda riktlinjer för hur man ska genomföra sin 

undersökning utefter etiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2017). I arbetet kommer jag 

samla in data genom en digital enkät. För att säkerhetsställa respondenternas integritet 

kommer jag att dela ut ett informationsbrev till lärare som innehåller en tydlig beskrivning 

och information om varför forskningen ska genomföras.  

Undersökningen kommer inte röja någons identitet på grund av dess anonymitet. 

Respondenter har blivit informerade om att delta är frivilligt och de kan avbryta sitt 

deltagande när de vill utan att det blir några negativa konsekvenser. Som forskare kommer 

jag också ta ansvar för alla konsekvenser som kan förekomma i undersökningen. 

Jag kommer att arbeta på ett öppet och ärligt sätt med hänsyn till undersökningen och 

kommer inte undanhålla informationen för respondenterna, om så önskas kan de få 

möjlighet att läsa arbete innan publicering. All information kommer att bearbetas av mig 

objektivt och neutralt utan att lägga personlig vikt till resultatet. Efter att jag har 

sammanställt data från enkätundersökningen kommer dessa data att sparas på en trygg plats 

för att säkerställa att ingen kan använda insamlade data för annat bruk. 

7.7 Metoddiskussion 

I början var planen att använda metodkombination av kvantitativa och kvalitativa metoder 

genom enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer men på grund av vissa 

omständigheter ändrades jag den ursprungliga planen. 

Först var enkätundersökning aktivt i 5 dagar för att kunna ha tillräckligt med tid för att 

genomföra mina semistrukturerade intervjuer. Detta resulterade i att 27 lärare har svarat på 

enkäten men ingen av dessa 27 lärare ville delta i intervju. Därför har jag bestämt att vänta 

5 dagar till. Enkäten var aktiv i totalt 10 dagar. Jag har även kontaktat mina gamla 

handledare och frågade dem om de ville delta i en semistrukturerad intervju, alla tackade 
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nej med anledningen att vissa är upptagna med kompetensutveckling gällande de nya 

styrdokumenten Lgr 22, vissa är upptagna med utvecklingssamtal och med planeringen 

inför skolår 2022. Jag vände även mig till lärare som jag känner personligen men alla är 

villig att svara på enkäten men ville inte ställa upp på intervju med samma anledning som 

nämndes tidigare. Detta resulterar i att sammanlagt 43 lärare har svarat på 

enkätundersökning men det är bara en person som tackade ja till intervju.  

Jag anser att jag inte kan använda mig utav en persons svar på semistrukturerad intervjun 

för att kunna samla in en komplett och allomfattande bild av det jag vill undersöka. Jag 

anser även att 10 dagar är tillräckligt med tid för att läggas i denna fas av mitt arbete med 

tanke på hur begränsad med tid jag har för att kunna fortsätta i mitt arbete. På grund av 

brist på respondenter som är villiga att delta i den semistrukturerade intervjun, bestämde 

jag mig för att bara använda enkätundersökning för att skaffa den forskningsdata jag 

behöver för mitt arbete och för att kunna analysera olika lärares syn på konkretiserad 

undervisning i matematik.  

Utav dessa 43 respondenterna, är det 6 lärare som inte för närvarande undervisar i årskurs 

F-3. Av denna anledning har jag valt att inte inkludera deras deltagande i 

enkätundersökningen eftersom jag bara vill fokusera på de lärare som undervisar i årskurs 

F-3. 

 

8. Analys och resultat 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning och analysen av enkätundersökningens 

resultat. 37 legitimerade lärare med olika lärarutbildningsbakgrund som också är behöriga 

att undervisa i matematik besvarade enkäten. Dessa 37 lärare undervisar för närvarande i 

F-3 och deras arbetslivserfarenhet varierar från nyexaminerad till 20+ år.  
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8.1 Konkretiserad undervisnings innebörd enligt 
lärarna 

Figur 1: Svarsalternativ 

Lärarna som deltog i undersökning har olika uppfattningar om vad konkretiserad 

undervisning innebär. Alla respondenter har valt fler än ett svarsalternativ till frågan (se 

figur 1 övan). 7 av 37 (18,9%) lärare har valt alla alternativ medan 30 av 37 (81,1%) lärare 

har valt 1–5 av svarsalternativen, vilket gav en signifikant skillnad mellan procentandelar 

varje svarsalternativ har fått i enkätundersökningen. 

Majoriteten av respondenterna, 35 av 37 (94,6%) tycker att konkretiserad undervisning 

handlar om att använda laborativt material för att konkretisera matematiken. Däremot visar 

det även i enkätresultat att dessa lärare inte definierar konkretiserad undervisning enbart av 

vad som presenteras ovan. Det är faktiskt många lärare i enkätundersökningen som tycker 

att den konkretiserade undervisningen också handlar om att använda olika typer av 

representation förutom laborativt material för att konkretisera matematik till eleverna. 27 

av 37 (73%) lärare tycker att det handlar om att använda visuella representationer som till 

exempel bilder, teckningar, grafer, diagram och tankekarta för att konkretisera 

matematiken. 18 av 37 (48,6) lärare tycker att det handlar om att använda film/video, texter, 

användandet av digitala verktyg, bildspel och drama för att konkretisera matematiken. 14 

av 37 (37,8%) lärare tycker att det handlar om att använda gester, verbalt språk, ljud, 

kroppsspråk och tecken för att konkretisera matematiken. 12 av 37 (32,4%) lärare tycker 
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att det handlar om att använda matematiska symboler för att öka elevers förståelse samt 

träna elevers kunskaper och färdigheter om abstrakta matematik för att konkretisera 

matematiken. Medan 15 av 37 (45,5%) lärare uppfattar att konkretiserad undervisning 

handlar om att använda metaforer och verklighetsbaserade problem i sin 

matematikundervisning för att konkretisera matematiken. 

8.2 Representationer som lärarna använder i 
konkretiserad undervisning 

Figur 2: Olika typer av representationer 

Det nämndes i början av arbetet att det finns olika typer av representationer som man kan 

använda för att konkretisera matematik för eleverna. Dessa typer är laborativt material, 

visuella representationer, multimodala resurser, semiotiska resurser, kontextuella resurser 

och matematiska symboler. Enkätresultatet visar att många lärare använder sig av olika 

representationer vid konkretiserad undervisning i sina matematiklektioner. Vad som är 

positivt med detta är att många lärare använder fler än en representation. Det framkommer 

i resultat att 13 av 37 (35,1%) lärare använder alla typer av representationer i sina 

matematiklektioner, 21 av 37 (56,7%) faktiskt använder sig av fler än en representation i 

sina matematiklektioner och det är 3 av 37 (8,2%) lärare som enbart använder en 

representation, vilket är laborativt material.  

Olika typer av representationer Antal respondenter 

Laborativt material 37 av 37 (100%) 

Visuella representationer 32 av 37 (86,5%) 

Multimodala resurser 26 av 37 (70,3%) 

Semiotiska resurser 18 av 37 (48,6%) 

Kontextuella representation 16 av 37 (43,2%) 

Matematiska symboler 22 av 37 (59,5%) 
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När det gäller vilken av dessa representationer som respondenterna mest använder i 

konkretiserad undervisning pekar resultatet på att laborativt material är den mest valda 

representationen med en svarsfrekvens på 100 % (37 av 37). Det visar inte riktigt varför 

alla respondenter valde laborativt material, men vissa forskare har kommit fram till olika 

anledningar som jag tror kan vara orsaken till det.  

Den näst mest valda representationen som lärare använder är visuell representation med en 

svarsfrekvens på 86,5 % (32 av 37).  Däremot visar resultatet att bilder är vad de flesta 

lärare använder när de valde detta alternativ. En lärare i undersökningen har skrivit en 

kommentar i enkätundersökningen att hon/han använder mest bilder för att det är lättare 

för henne/honom att producera dem såväl som att leta och få några bildkopior från olika 

källor exempelvis på internet och olika lärarwebbsidan.  

Multimodala resurser är också en populär representation som många respondenter 

använder. 70,3 % (26 av 37) lärare säger att de använder multimodala resurser när de ska 

konkretisera matematiken till sina elever. Dessa lärare har skrivit att de multimodala 

resurser som de brukar använda är digitala verktyg, film och spel. Det framkommer inte 

riktigt varför många lärare använder sig av denna representation.  

De representationer som får lägst svarsfrekvens av respondenterna, är användningen av 

kontextuella representationer med 43,2% (16 av 37) som följs av de semiotiska resurserna 

med 48,6% (18 av 37) svarsfrekvens. Dessa resultat förstärks faktiskt av respondenternas 

svar på uppföljningsfrågan om vilka av dessa representationer de använder ofta i sina 

matematiklektioner. Även om det bara är 30 av 37 lärare som har svarat på frågan, visar 

det tydligt att laborativt material och bilder är de mest populära typerna av representationer 

bland respondenterna medan nästan ingen av de som skrev om kontextuella 

representationer och de semiotiska resurserna. När det gäller varför vissa lärare använder 

dessa vid konkretiserad undervisning, framkommer inte det heller i enkätresultatet.  

8.3 Faktorer som påverkar lärarens användande av 
konkretiserad undervisning  

Det finns många faktorer som påverkar lärarens användande av konkretiserad undervisning 

i sin matematikundervisning. Dessa faktorer är i vilka matematikområden kan 

konkretiserad undervisning användas, vilka matematiska förmågor eleverna utvecklas i 
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med hjälp av konkretiserad undervisning och hur dessa lärare anser konkretiserad 

undervisning och de olika representationerna påverkar elevernas matematik lärande. 

8.3.1 Matematikområden 

Matematiska 

område 

Taluppfattning 

och 

talsanvändning 

Geometri Algebra Sannolikhet 

och statistik 

Samband 

och 

förändring 

Problemlösning 

Resultat Alltid –54% 

Ofta –34% 

Ibland –12% 

Sällan – 

Aldrig – 

Alltid –65% 

Ofta –24% 

Ibland –11% 

Sällan – 

Aldrig – 

Alltid – 30% 

Ofta – 22% 

Ibland – 27% 

Sällan – 13% 

Aldrig – 8% 

Alltid – 36% 

Ofta –18% 

Ibland –28% 

Sällan –10% 

Aldrig –8% 

Alltid –30% 

Ofta –40% 

Ibland –19% 

Sällan –3% 

Aldrig –8% 

Alltid –46% 

Ofta –35% 

Ibland –16% 

Sällan –3% 

Aldrig – 

Figur 3: Matematikområden 

Dessa matematikområden är en avgörande faktor till varför lärarna använder konkretiserad 

undervisning i sin matematikundervisning, det vill säga att man kan använda metoden i alla 

matematikområden. Det framkommer i resultatet att lärarna använder sig av konkretiserad 

undervisning i alla de områden som finns i matematik. Dessa områden är, taluppfattning 

och talsanvändning, geometri, algebra, sannolikhet och statistik, samband och förändring 

och problemlösning (Skolverket, 2019).  

I enkäten undersöktes även om det finns skillnader mellan respondenternas användande av 

konkretiserad undervisning i olika matematikområden. Det visar sig i resultatet att det finns 

en stor skillnad när det gäller respondenternas användning av konkretiserad undervisning i 

dessa områden. Informationen kom fram genom att respondenterna fick möjlighet i enkäten 

att gradera hur ofta de använder sig av konkretiserad undervisning i dessa områden i 

matematik.  

Det visar att i områdena ”taluppfattning och talsanvändning”, ”geometri”, ”samband och 

förändring” samt ”problemlösning” är så svaret ”alltid” och ”ofta” som har fått högsta 

andel procent. När det gäller svaren ”ibland”, ”sällan” och ”aldrig” förekommer det att 

dessa alternativ har fått högre svarsfrekvens i områdena ”algebra”, och ”sannolikhet och 

statistik”. Däremot framkommer det inte riktigt i enkätresultatet varför de använder mest 

eller minst konkretiserad undervisning i just dessa områden. 
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8.3.2 Matematiska förmågor 

Matematiska förmågor är också en faktor som påverkar lärarens användning av 

konkretiserad undervisning. Denna faktor fokuserar på vilka matematiska förmågor lärarna 

anser att eleverna ska utveckla när de använder konkretiserad undervisning i sin 

matematikundervisning. Dessa matematiska förmågor enligt LGR11 är:  

• förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik,  

• förmågan att värdera valda strategier och metoder,  

• förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp,  

• förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 

beräkningar och lösa problem,  

• förmågan att föra och följa matematiska resonemang och 

• förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser 

(Skolverket, 2019). 

Figur 4: Diagram som visar hur många procent varje matematisk förmåga har.  

Resultatet visar att det finns en stor variation på lärarens uppfattning om vilka matematiska 

förmågor som eleverna utvecklar vid användandet av konkretiserad undervisning i 

matematik. Det finns 12 av 37 (32,4%) lärare som tycker att eleverna utvecklar alla dessa 

matematiska förmågor med hjälp av konkretiserad undervisning. Det finns 1 av 37 (0,2%) 

lärare som tycker att eleverna kan enbart utveckla förmågan att föra och följa matematiska 

resonemang vid användandet av konkretiserad undervisning. Medan 21 av 37 (56,4%) 
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lärare varierar sina svar mellan att välja 2–5 av dessa matematiska förmågor. Dock visar 

det i resultatet ändå att det finns relativt jämna procentuella fördelningar mellan de olika 

alternativen även med den höga svarsvariationen mellan respondenterna. 

För att vara mer specifik, är det faktiskt 3 förmågor som de flesta lärare valde bland de 6 

svarsalternativen. 33 av 37 (89,2%) lärare är eniga om att eleverna kan utveckla förmågan 

att formulera och lösa problem med hjälp av konkretiserad undervisning, 27 av 37 (73%) 

lärare har valt förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 

beräkningar och lösa problemen, medan 26 av 37 (70,3%) lärare tycker att eleverna kan 

utveckla förmågan att värdera valda strategier och metoder om de använder konkretiserad 

undervisning. Däremot framkommer det inte riktigt i enkätresultatet anledningen varför 

dessa 3 förmågor är de mest utvalda bland lärarna.  

8.3.3 Elevernas matematiklärande 

En av de mest avgörande faktorerna till lärarens användande av konkretiserad undervisning 

eller även de andra undervisningsmetoderna är deras uppfattning om hur konkretiserad 

undervisning påverkar elevernas matematiklärande. Det framkommer i enkätresultatet att 

lärarna har olika anledningar varför de använder sig av konkretiserad undervisning och 

olika representationer i sin matematikundervisning. 

En anledning som många lärare i enkätundersökningen pekar på är att genom användandet 

av konkretiserad undervisning blir det enklare för dem att tydliggöra matematiken för 

eleverna. En lärare har även skrivit en kommentar för att förmedla hennes tankar om 

konkretiserad undervisning vilket förstärker denna tes. Hon/han tycker att metoden 

erbjuder olika verktyg för att konkretisera matematiken till sina elever, vilket gör det lättare 

för hon/han att förtydliga matematik oavsett elevernas behov och förutsättningar. Dessa 

tankar från respondenterna kopplar jag till vad de andra forskarna har kommit fram i sina 

studier, vilket jag kommer diskutera i nästa avsnitt.  

31 av 37 (83,8%) lärare har svarat på att de använder konkretiserad undervisning för att 

vissa elever som de undervisar har behov att arbeta konkret för att förstå matematiken. 

Några lärare har också kommenterat i enkätundersökningen att de tycker att yngre elever 

har ett stort behov av konkretisering för att eleven ska kunna lägga en grund för att utveckla 

och generalisera sitt matematiska vetande genom att kunna använda olika representationer 
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för att uttrycka sig själva. 24 av 37 (64,9%) lärare tycker att konkretiserad undervisning 

hjälper dem att "fånga upp" fler elever i sina matematiklektioner och 24 av 37 (64,9%) 

lärare använder konkretiserad undervisning för att öka elevernas engagemang och intresse 

för att lära sig matematik. 

De två andra anledningarna varför vissa lärare använder konkretiserad undervisning, är 

kopplad till de positiva effekterna av att använda olika representationer till elevers 

matematiklärande. 15 av 37 (40,5%) lärare anser att konkretiserad undervisning berikar 

elevernas kunskaper om olika representationer, för att senare kunna förstå och förklara den 

abstrakta matematiken. 12 av 37 (32,4%) lärare tycker att konkretiserad undervisning i 

matematik ger eleverna möjligheter att träna på att använda olika representationer och se 

sambandet mellan olika representationerna för att senare kunna förstå abstrakta begrepp, 

processer och procedurer samt att kunna utveckla deras abstrakta tänkande.  

8.4 Möjligheter och utmaningar lärarna ser vid 
användandet av konkretiserad undervisning 

Det finns inte riktigt några frågor i enkätundersökningen för att svara på vilka möjligheter 

och utmaningar lärarna ser vid användandet av konkretiserad undervisning och de olika 

representationer. För att kunna svara på denna frågeställning analyserar jag samtliga lärares 

svar från de olika frågorna som jag tycker är relevanta för ämnet ”möjligheter och 

utmaningar”. 

8.4.1 Möjligheter 

Olika studier har betonat de positiva effekterna av att använda konkretiserad undervisning 

för elevernas matematikinlärning. En av dessa positiva effekter är att metoden gör det 

möjligt för eleverna att träna sitt abstrakta tänkande genom att kunna konkretisera dem med 

hjälp av olika representationer. 20 av 37 (54%) lärare i enkätundersökning ser denna 

möjlighet och det är därför de använder metoden i sin matematikundervisning. Några lärare 

har kommenterat i enkätundersökningen och visar sin enighet i att många elever har ett 

stort behov av konkretisering och måste få tillgång till olika verktyg eller olika sätt att 

konkretisera sina tankar för att uttrycka sig själva.  
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En annan möjlighet som 24 av 37 (64,9%) lärare i undersökningen ser vid användandet av 

konkretiserad undervisning är dess effekt på elevernas intresse och engagemang att lära sig 

matematik. 22 av 37 (59,5%) lärare i undersökning är även eniga i att användandet av olika 

representationer ger möjlighet till variation i deras matematikundervisning. 

Den sista möjligheten som vissa lärare har sett vid användandet av konkretiserad 

undervisning är att representationer som kan användas för att konkretisera matematik ger 

möjlighet till eleverna att behärska flera sätt för att kunna uttrycka sitt matematiskt 

tänkande och sina matematiska idéer. 12 av 37 (32,4%) lärare i undersökningen tycker att 

konkretiserad undervisning i matematik även ger eleverna möjligheter att träna på att 

använda olika representationer för att kunna förstå abstrakta begrepp, processer och 

procedurer samt att kunna utveckla deras abstrakta tänkande.  

8.4.2 Utmaningar 

Precis som andra undervisningsmetoder har konkretiserad undervisning utmaningar som 

lärarna möter när de använder konkretiserad undervisning. Den första utmaningen som 

många studier lyfter fram är lärarens kunskaper och egenskaper vid användandet av 

konkretiserad undervisning och de olika representationerna kopplade till metoden (Daher 

2013; Mildenhall, 2014; Moyer, 2001; Rystedt & Trygg, 2010; Skolverket, 2011).  Detta 

ämne lyfts faktiskt också fram i enkätundersökningen, när respondenterna till frågades om 

vilka kunskaper och egenskaper som de tycker läraren ska besitta vid användandet av 

konkretiserad undervisning och de olika representationerna i matematik. 28 av 37 lärare 

har svarat på denna fråga i enkätundersökningen. Det visas i resultat hur viktigt det är för 

dessa lärare att en matematiklärare besitter bra ämneskunskap (8 av 28 (28,5%)) och 

didaktiska kunskaper (18 av 28 (64,2%)) vid användandet av konkretiserad undervisning. 

Enligt vissa lärare i undersökningen innefattar goda ämneskunskaper att ha en djupare 

förståelse för olika matematiska begrepp eller om allt inom ämnet matematik. Enligt dessa 

lärare handlar det även om att lärarens ämneskunskaper alltid är kopplade till olika 

vetenskapliga teorier och forskning.  

När det gäller lärares didaktiska kunskaper handlar det enligt lärarna om att kunna planera 

och genomföra undervisning i matematik på ett kreativt och varierande sätt för att öka 

elevernas intresse för att lära sig matematik samt att fånga upp elevernas tankar. Vissa 
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lärare påpekar även att det handlar om att besitta kunskaper om konkretiserad undervisning 

och på vilket sätt konkretiserad undervisning kan utveckla elevernas matematik lärande. 

Några lärare tycker även att didaktiska kunskaper handlar om att som lärare besitta man en 

djupare förståelse för hur man använder konkretiserad undervisning, våga pröva och 

använda olika representationer för att konkretisera matematik samt att ha kunskaper för att 

anpassa undervisning efter alla elevers behov.  

Flera lärare i undersökningen har påpekat att det är viktigt att lärarna har dessa två 

kunskaper. De anser att utan dessa begränsar man möjligheterna för eleverna att nå sin fulla 

potential när det gäller att lära sig matematik samt de möjligheterna för dessa elever att 

utveckla kunskaperna de behöver för att klara kunskapskraven i matematik.  

Resultatet i enkäten visar även de egenskaper som lärarna tycker är viktiga att besitta när 

man använder konkretiserad undervisning i matematik. 18 av 28 (64,2%) lärare tycker att 

dessa egenskaper är att vara flexibel, nyfiken, visar intresse och engagemang i elevernas 

lärande, tydlighet, lyhördhet, initiativrik, tillåter eleven att prata och diskutera matematik i 

sitt klassrum, ha tålamod och ha fantasi.  

De andra utmaningarna som några lärare lyfter fram i undersökningen är tidsbrist när det 

gäller att planera, genomföra och utvärdera konkretiserad undervisning (8 av 37 (21,6%) 

lärare) samt dåliga resurser (7 av 37 (19,9%) lärare), exempelvis brist på material och 

läroverktyg samt brist på personal (se bilaga 3B).  

Den sista utmaningen som lyftes fram i enkätundersökningen är att läraren inte har 

tillräcklig kompetens för att använda konkretiserad undervisning i matematik. Vissa lärare 

tycker att det är svårt att arbeta och inkorporera konkretiserad undervisning i sin 

matematikundervisning, vissa lärare känner sig inte bekväma med att använda 

konkretiserad undervisning på grund av att hon/han inte har så bred kunskap om det samt 

några lärare använder inte konkretiserad undervisning för att hon/han är van att använda 

andra metoder. Tre lärare i undersökningen har också skrivit kommentarer om att de visste 

inte riktigt att det finns fler representationer som man kan använda för att konkretisera 

matematiken förutom laborativt material och bilder. Detta är en utmaning eftersom 

resultatet bevisar att många lärare har ett behov av kompetensutveckling i sitt yrke speciellt 
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när det bevisas i många vetenskapliga studier att konkretiserad undervisning har en positiv 

inverkan till elevernas matematikinlärning.  

9. Diskussion 

Undersökningens resultat anser jag har gett värdefulla data som är avgörande för att kunna 

skapa en övergripande bild över olika lärares syn på användandet av konkretiserad 

undervisning och de olika representationerna vid konkretisering i matematikundervisning. 

I detta avsnitt diskuteras de resultat som framkommit i min enkätundersökning utifrån mina 

valda teorier och de tidigare forskningsstudierna i mitt arbete.  

9.1 Vad innebär konkretiserad undervisning i 
matematik för lärare i årskurs F-3? 

Det framkommer i resultatet att lärarna har olika uppfattningar kring vad konkretiserad 

undervisning innebär för dem. Rystedt och Trygg (2010) hävdar att eftersom lärare kan ha 

gått olika lärarutbildningar och olika kompetensutbildningar är det inte konstigt att lärare 

har olika kunskapsnivåer när det gäller sina ämnen och didaktiska kunnande samt olika 

professionella livserfarenheter. Detta kan vara anledningar till varför det finns en stor 

variation på hur de uppfattar vad konkretiserad undervisning innebär. Däremot skiljer sig 

lärarnas uppfattningar någorlunda från vad Rydstedt och Trygg (2010) förmedlar i sin 

studie. De påpekar att många lärare konsekvent kopplat konkretiserad undervisning enbart 

till användandet av laborativt material eller konkret material (Rydstedt & Trygg, 2010). 

Resultatet visar att trots majoriteten av lärare i undersökningen använder sig av laborativt 

material, visar det ändå att de har en bredare uppfattning om vad konkretiserad 

undervisning innebär. Många lärare anser att det inte bara handlar om att använda laborativt 

material utan även att använda andra representationer för att konkretisera den abstrakta 

matematiken för eleverna. Löwing och Kilborn (2002) betonar att poängen med 

konkretisering kan försvinna när man enbart kopplar begreppet konkretisering till 

användandet av laborativt material. De menar att använda enbart laborativt material inte är 

det enda sättet att konkretisera matematiken utan det krävs att lärare använder olika verktyg 

och procedurer för att underlätta förståelse av en abstrakt operation eller tankeform för 

eleverna. Däremot har jag uppmärksammat att lärarens kunskaper om konkretiserad 

undervisning är mest teoretisk och oftast inte används i verkligheten. Anledningen till detta 
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är att vissa lärares svar i början av enkätundersökningen säger emot sig själva när de har 

nått slutet av enkätundersökningen.    

Lärarnas uppfattningar till vad konkretiserad undervisning innebär har faktiskt en stor 

betydelse för deras förmåga för att kunna stötta eleverna i deras matematikinlärning. 

Hammond och Gibbons (2005) förklarar att de finns två olika typer av stöttning 

(scaffolding) som lärare kan ge till sina elever. Dessa typer är stöttningen på makronivå 

och på mikronivå. Enligt Hammond och Gibbons (2005) kan det bli svårt att stötta eleverna 

när läraren inte har fullt förståelse om den metod hon/han väljer att använda i sin 

undervisning. Resultatet visar att det finns stor variation på hur lärarna i undersökningen 

uppfattar vad konkretiserad undervisning innebär. Det har även kommit fram att många 

lärare konsekvent kopplar konkretiserad undervisning till laborativ matematik och 

användandet av laborativt material.  Detta kan vara ett problem när det gäller lärarens 

förmåga att stötta eleverna i sin matematikinlärning men också för att kunna genomföra en 

adekvat matematikundervisning för eleverna. Hammond och Gibbons (2005) förklarar att 

stöttning på makronivå syftar till lärarens förmåga att planera undervisning på ett optimalt 

sätt så att eleverna successivt kan utveckla förmågan att lära sig att fördjupa sin förståelse 

och kunskaper på egen hand. Medan stöttning på mikronivå handlar om den stöttning 

läraren ger till elever som inte är planerad och ges enbart till elever när det behövs 

(Hammond & Gibbons, 2005). Utan att ha rätt kunskap om undervisningsmetoden och de 

verktyg som han/hon kommer att använda i sin lektionsplanering och undervisning, blir det 

svårare för lärare att ge eleverna effektiv stöttning på makronivå, vilket i konsekvens även 

kan påverka lärarens förmåga att ge eleverna effektiv stöttning på mikronivå (Hammond 

& Gibbons, 2005). 

9.2 Vilka representationer använder lärarna sig av i sin 
matematikundervisning?  

I resultatet visas det även att lärarna faktiskt använder olika representationer när de 

använder metoden i sin matematikundervisning. Dock finns det stor variation mellan vilka 

representationer som de föredrar att använda i sin matematikundervisning, exempelvis 

föredrar vissa lärare att använda laborativt material, visuella representationer och 

multimodala resurser medan vissa lärare i stället använder gärna visuella representationer, 

kontextuella resurser och semiotiska resurser. Enligt Debrenti (2013), Nguyen och Ngo 
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(2019) har olika representationer olika roller när det gäller elevernas matematiklärande. De 

hävdar att vid förståelse av matematik kan olika representationer fungera som olika verktyg 

för eleverna att förstå och tolka givna informationer och utan tvekan kan dessa 

representationer berika betydelsen, kunskapen och förståelsen av den abstrakta 

matematiken och dess komplexitet för eleverna. Mildenhall och Sherriff (2019) påpekar 

även att det inte räcker att läraren bara använder sig av en representation i sin undervisning. 

Det är viktigt att läraren använder sig av flera kombinationer av representationer för att 

eleverna ska få bättre möjligheter att utveckla sitt matematiklärande på detta vis. Dessutom 

kan eleverna lära sig flera sätt att konkretisera den abstrakta matematiken vilket kan vara 

viktigt för att kunna bygga en bättre övergång mellan den konkretiserade matematiken till 

den abstrakta och vice versa (Debrenti, 2013; Mildenhall, 2014; Moyer, 2001; Nguyen & 

Ngo 2019; Rivera, 2013; Rystedt & Trygg 2010; Yang & Wu, 2010).   

Däremot visades det i min undersökning att den vanligaste representationen som lärarna 

använde sig utav är laborativt material. Dock blir det svårt för mig att fördjupa mig i varför 

just denna är lärarnas favorit utan jag kan bara koppla det till vad de olika studierna har 

kommit fram till. I studien som Skolverket (2011) genomförde, visar sig att de flesta skolor 

faktiskt har tillgång till olika läroverktyg men mest laborativt material.  Dessutom är det 

enligt Moyer (2001), Rystedt och Trygg (2010) sa att laborativt material är det vanligaste 

verktyget lärare använder för att konkretisera matematik till elever i grundskolan. 

Anledningen till detta är att många lärare anser användandet av laborativt material vara det 

enklaste sättet att hjälpa eleverna att förstå ett abstrakt matematiskt begrepp och idé på 

grund av att eleverna både kan se på materialen såväl som att manipulera och laborera med 

den fysiskt (Moyer, 2001; Rystedt & Trygg 2010). Den andra favoritrepresentationen bland 

lärarna i undersökning är bilder. Rivera (2013) hävdar i sin studie att anledningen till att 

många lärare använder visuella representationer i matematik är dess tillgänglighet och att 

de flesta lärare enkelt kan producera olika bilder vilka kan användas för att konkretisera 

olika matematiska begrepp, processer och procedurer.  Elia et al. (2007) beskriver även i 

sin studie att användandet av bilder i matematik har fem funktioner: dekorativa, 

representativa, organisatoriska, tolkande och transformerande. Hon betonar att dessa 

funktioner kan påverka elevers matematiska inlärning på olika sätt, det är därför de flesta 

lärare tenderar att använda bilder i sin matematikundervisning (Elia et al., 2007). 
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Multimodala resurser är också en av de representationerna som fler lärare i undersökningen 

använder. Mildenhall och Sherriff (2019) påpekar i sin studie att eftersom vi lever i en 

digital era, har många skolor redan tillgång till olika multimodala resurser och använder 

dessa verktyg för att utbilda eleverna till och med i ämnet matematik. När det gäller de 

representationer som fick lägsta svarsfrekvens av respondenterna, vilket var kontextuella 

representationer och semiotiska resurser, finns det inte riktigt en tydlig anledning varför 

resultatet blev så. Jag kan bara anta utifrån mina egna erfarenheter inom skolvärlden att 

dessa typer av representationer inte är riktigt lika populära bland respondenterna på grund 

av deras begreppskomplexitet, det vill säga att lärarna som inte har tillräckligt kunskap om 

vad dessa begrepp innebär, gör det svårt för dem att inkorporera det i sin 

matematikundervisning. Moyer (2001) och Skolverket (2011) betonar faktiskt i sina studier 

att de flesta lärare tenderar att använda vissa verktyg för att bara skapa en variation på hur 

man lär ut matematik utan att ha en djupare förståelse och kunskap om begreppen och dess 

effekter för elevernas matematiklärande.  

9.3 Vilka faktorer påverkar lärarens användande av 
konkretiserad undervisning och de olika 
representationerna?  

I förra avsnittet presenteras de olika faktorer som påverkar lärarnas användande av 

konkretiserad undervisning och de olika representationerna. Den första faktorn som 

påverkar lärarens användande av konkretiserad undervisning i matematik handlar om i 

vilka matematikområden kan konkretiserad undervisning användas. I resultatet 

framkommer det att lärarna använder konkretiserad undervisning i alla områden i 

matematikämnet. Däremot framkommer det även att det finns tre matematikområden där 

lärarna använder konkretiserad undervisning mest. Daher (2014) och Debrenti (2013) 

Mildenhall (2014), Yang och Wu (2010), anser att i områdena ”taluppfattning och 

talsanvändning”, ”geometri” och ”problemlösning” använder lärare konkretiserad 

undervisning och de olika representationerna eftersom de matematiska begreppen, idéer, 

procedurer och processer är enklare att konkretisera.  Mildenhall (2014) Yang och Wu 

(2010) hävdar även att området ”taluppfattning och talsanvändning” faktiskt är ett av de 

största områdena i ämnet matematik samtidigt som många elever har svårigheter att uppnå 

kunskapskraven. Det är därför lärare brukar använda olika representationer och resurser 
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för att konkretisera de matematiska begreppen, processen och procedurerna i detta område 

i matematiken. När det gäller de andra områden där läraren använder konkretiserad 

undervisning minst, det vill säga ”algebra”, och ”sannolikhet och statistik” kan jag bara 

anta att det är på grund av att läraren enbart undervisar de grunderna i dessa områden i de 

tidiga grundskoleåren (årskurs F-3). Jag grundar detta antagande utifrån mina personliga 

erfarenheter som lärarstudent och när jag arbetade som vikarie i olika grundskolor i 

Helsingborgs kommun. 

När det gäller den andra faktorn, är olika forskare eniga om att använda olika 

representationer för att konkretisera matematik ger elever förutsättningar till att utveckla 

kreativitet, abstrakt- och kritiskt tänkande samt de matematiska förmågor de behöver för 

att klara sig i sin studiegång (Daher, 2014; Debrenti, 2013; Elia et al., 2007; Mildenhall, 

2014; Mildenhall & Sherriff, 2019; Moyer, 2001; Nguyen & Ngo 2019; Rivera, 2013; 

Rystedt & Trygg, 2010; Skolverket, 2011; Yang & Wu 2010). Det finns tre förmågor som 

de flesta lärare valde bland de 6 svarsalternativen. Dessa tre förmågor är ”förmågan att 

formulera och lösa problem”, ”förmågan att välja och använda lämpliga matematiska 

metoder för att göra beräkningar och lösa problemen” och ”förmågan att värdera valda 

strategier och metoder”. Däremot framkommer det inte riktigt i enkätresultatet anledningen 

till att dessa tre förmågor är de mest utvalda bland lärarna. Jag anser att detta är ett av 

ämnena i min forskning som jag skulle kunna analysera djupare om jag kunde ställa en 

följdfråga till lärarna eller om jag hade möjlighet att genomföra mina semistrukturerade 

intervjuer. Jag anser även att fast många forskare betonar i sina studier hur konkretiserad 

undervisning och de olika representationerna kan hjälpa eleverna att utveckla sina 

matematiska förmågor, blir det fortfarande svårt för mig att analysera den data jag har på 

grund av den inte ger en helhetsbild av hur dessa lärare i undersökningen tänker när de 

valde just dessa matematiska förmågor. 

Den sista faktorn som påverkar lärarnas användande av konkretiserad undervisning och de 

olika representationerna är hur lärarna anser konkretiserad undervisning och de olika 

representationerna kan påverka elevernas matematiklärande. En anledning som många 

lärare i enkätundersökningen påpekar är att genom användandet av konkretiserad 

undervisning blir det enklare för dem att tydliggöra matematiken för eleverna. Moyer 

(2001) påpekar att genom användandet av laborativt material vid konkretisering kan lärarna 
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visa tydlig koppling mellan det abstrakta tänkandet till det fysiska materialet för att öka 

elevernas förståelse om den abstrakta matematiken. Yang och Wu (2010) visar i sin studie 

att de elever som får tillgång till olika semiotiska- respektive kontextuella resurser presterar 

bättre i matematiken i jämförelse med de eleverna som undervisas i ett traditionellt sätt där 

det förekommer mycket användande av läroböcker, arbetsuppgifter med papper och penna 

i sin matematikundervisning. Debrenti (2013), Rydstedt och Trygg (2010) betonar att 

många elever kan enklare begripa matematiken eftersom människor tenderar att komma 

ihåg de fysiska och visuella aspekterna av ett matematiskt begrepp bättre än dess analytiska 

aspekter. Detta innebär att eleverna kan enklare skapa en stark koppling mellan matematik 

och de representationerna när de får möjlighet att se och fysiskt manipulera laborativt 

material, multimodala verktyg och de visuella representationerna i sina 

matematiklektioner. 

En annan anledning till varför lärarna använder konkretiserad undervisning är att många 

lärare tycker att vissa elever som de undervisar har behov att arbeta konkret för att förstå 

matematik. Mildenhall (2014), Moyer (2001), Nguyen och Ngo (2019) betonar i sina 

studier att matematik brukar vara ogripbart speciellt för de yngre eleverna. Det innebär att 

många elever blir mer icke delaktiga när det gäller att lära sig matematik (Mildenhall, 2014; 

Moyer, 2001; Nguyen & Ngo, 2019). Jag anser att detta kan vara anledningen också till att 

vissa lärare tycker att konkretiserad undervisning hjälper dem även att "fånga upp" fler 

elever i sina matematiklektioner samt att öka elevers engagemang och intresse för att lära 

sig matematik. Elia et al. (2007) hävdar att många elever tenderar att försvinna i sina tankar 

när de har svårt att förstå det som de ska lära sig och tyvärr händer det oftast i 

matematiklektioner och i andra ämnen där elever upplever akademiska svårigheter. Yang 

och Wu (2010) påpekar även att arbeta enbart med abstrakt matematik kan begränsa elevers 

matematiska tänkande och förståelse.  Det är därför Rystedt och Trygg (2010) påpekar i 

sin studie att matematikundervisning måste börja i det konkreta innan man går över i 

alltmer abstrakta matematiken. Genom att erbjuda eleverna olika möjligheter att 

konkretisera den abstrakta matematiken med hjälp av olika verktyg, får eleverna bättre 

möjligheter att förändra sina attityder att lära sig matematik (Daher, 2013; Debrenti, 2013; 

Elia et al., 2007; Mildenhall & Sherriff, 2019; Nguyen & Ngo 2019; Rivera, 2013; Rystedt 

& Trygg, 2010; Yang & Wu 2010;). 
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De två andra anledningarna varför dessa lärare använder konkretiserad undervisning, är 

kopplad till de positiva effekterna av att använda olika representationer till elevers 

matematiklärande. Dessa lärares skäl att använda konkretiserad undervisning har faktiskt 

stöd av olika forskare som lyfter fram hur konkretisering genom olika representationer har 

en positiv påverkan i elevernas matematiklärande (Daher, 2014; Debrenti, 2013; Elia et al., 

2007; Mildenhall, 2014; Mildenhall & Sherriff, 2019; Moyer, 2001; Nguyen & Ngo 2019; 

Rivera, 2013; Rystedt & Trygg, 2010; Skolverket, 2011; Yang & Wu 2010).  

Vissa lärare i enkätundersökningen anser att konkretiserad undervisning berikar elevernas 

kunskaper om olika representationer, för att senare kunna förstå och förklara den abstrakta 

matematiken. Nguyen och Ngo (2019) hävdar att kunskapen om olika representationer 

spelar en viktig roll i elevernas matematikprocess, inte bara för att de ska förstå den 

abstrakta matematiken men också för att kunna använda dessa representationer för att 

förklara och förmedla sina matematiska tankar och idéer, vilket är viktigt så att de kan 

utveckla sina matematiska kompetenser. Eftersom eleverna får tillgång till olika verktyg 

när de ska konkretisera matematiken, förbättrar läraren möjligheten för eleverna att förstå 

och förklara den abstrakta matematiken (Daher, 2013; Debrenti, 2013; Nguyen & Ngo 

2019; Rivera, 2013). Vissa lärare i enkätundersökningen tycker även att konkretiserad 

undervisning i matematik ger eleverna möjligheter att träna på att använda olika 

representationer och se sambandet mellan olika representationerna för att senare kunna 

förstå abstrakta begrepp, processer och procedurer samt att kunna utveckla deras abstrakta 

tänkande. Debrenti (2013) hävdar att det är viktigt att eleverna främst förstår de 

egenskaperna som skiljer en representation från en annan innan man börjar med att titta 

och begripa sambandet mellan representationer. Moyer (2001), Mildenhall och Sherriff 

(2019), Rystedt och Trygg (2010) påpekar att många elever har svårigheter att finna 

kopplingen mellan olika representationer och innebörden med representationer. De 

påpekar även att inte bara för att eleverna har tillgång till olika representationer innebär det 

redan direkt att eleverna kommer att visa en förbättring i sina matematikresultat. Det är 

därför dessa forskare påpekar att det är viktigt att läraren förmedlar rätt kunskap om hur 

dessa representationer kan hjälpa eleverna att förstå matematiken och hur eleverna kan 

använda dessa representationer för att uttrycka sina matematiska idéer och tankar (Daher, 

2013; Nguyen & Ngo, 2019; Rystedt & Trygg, 2010). 
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9.4 Vilka möjligheter respektive utmaningar ser lärarna 
vid användandet av konkretiserad undervisning i 
matematikundervisning? 

Här presenteras diskussion kring de möjligheter och utmaningar lärarna ser vid 

användandet av konkretiserad undervisning och de olika representationerna kopplade till 

teorier och den tidigare forskningen i mitt arbete. 

9.4.1 Möjligheter  

Olika studier har betonat de positiva effekterna av att använda konkretiserad undervisning 

för elevernas matematikinlärning. En av dessa positiva effekter är att metoden gör det 

möjligt för eleverna att träna sitt abstrakta tänkande genom att kunna konkretisera det med 

hjälp av olika representationer. Daher (2013) hävdar att den progressiva utvecklingen av 

elevernas matematiska kunskaper och förmågor kan uppnås genom att använda tillförlitliga 

verktyg för att konkretisera den abstrakta matematiken. Konkretisering med hjälp av olika 

representationer kan utan tvekan bidra till att berika betydelsen, kunskapen och förståelsen 

av abstrakt matematik och dess komplexitet hos elever. 

En möjlighet som många lärare i undersökningen också ser vid användandet av 

konkretiserad undervisning är dess effekt på elevernas intresse och engagemang att lära sig 

matematik. En problematik som många forskare belyser i sina studier är bristen på intresse 

och motivation hos eleverna att lära sig matematik. Denna problematik blir också en 

utgångspunkt för varför många forskare gjorde sina studier (Daher, 2014; Elia et al., 2007; 

Mildenhall, 2014; Mildenhall & Sherriff, 2019; Moyer, 2001; Nguyen & Ngo 2019; Rivera, 

2013; Skolverket, 2011; Yang & Wu 2010). Lärarna i undersökningen tycker att 

konkretiserad undervisning hjälper de till att ’fånga upp’ många elever i 

matematikundervisningen och när läraren lyckas att fånga upp dessa elever får de också 

möjligheten att öka intresse och engagemang hos dessa elever. Elia et.al. (2007), 

Mildenhall (2014), Moyer (2001), Nguyen och Ngo (2019) påpekar att när matematiken 

blir mer begriplig för eleverna, blir det lättare för elever att delta och engagera sig i 

matematikundervisningen. Dessutom får eleverna även möjligheter att övervinna barriären 

som skapades av den abstrakta matematiken genom att få tillgång till olika verktyg de kan 

använda för att utforska och förklara sina matematiska idéer och tankar (Daher, 2013; 
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Debrenti, 2013; Elia et al., 2007; Mildenhall & Sherriff, 2019; Moyer, 2001; Nguyen & 

Ngo 2019; Rivera, 2013; Rystedt & Trygg, 2010; Yang & Wu 2010). 

Variation i matematikundervisningen är också en möjlighet som vissa lärare i 

undersökningen ser vid användandet av konkretiserad undervisning i sin 

matematikundervisning. Moyer (2001) och Skolverket (2011) betonar i sina studier att 

många lärare faktiskt använder olika verktyg för att skapa variation i undervisningen. En 

annan anledning till detta är att eleverna har olika behov och förutsättningar, vilket gör att 

ett läromedel inte passar alla elever (Skolverket, 2011). Debrenti (2013), Nguyen och Ngo 

(2019) hävdar att olika representationer har olika roller när det gäller elevers 

matematikinlärning. De menar att var och en av dessa representationer kan påverka 

elevernas matematikinlärning på olika sätt beroende på hur lärare tänker använda dem i 

hans/hennes undervisning och på vad läraren vill att eleverna ska uppnå på sina lektioner 

(Debrenti, 2013; Nguyen & Ngo 2019). Därför är det viktigt att en lärare använder sig av 

olika strategier och verktyg för att tillgodose elevernas olikheter och för att skapa variation 

när det gäller att lära sig matematik. Exempelvis, kan vissa elever behöva använda 

laborativt material medan andra elever behöver kombination av visuella representationer 

och multimodala resurser eller för vissa elever det räcker med att använda bara 

matematiska symboler för att förstå den de ska lära sig (Moyer, 2001; Skolverket, 2011).  

Ett antal lärare ser även att konkretiserad undervisning och användandet av de olika 

representationerna ger möjlighet till eleverna att behärska flera sätt för att kunna uttrycka 

sitt matematiska tänkande och sina matematiska idéer. Genom att få tillgång till dessa 

representationer, får de olika verktyg som de kan använda beroende på situationen de 

befinner sig i en matematikundervisning (Daher, 2013; Mildenhall & Sherriff, 2019 Moyer, 

2001; Nguyen & Ngo, 2019; Rystedt & Trygg, 2010). 

9.4.2 Utmaningar 

När det gäller utmaningar, är den första utmaning som vissa studier i arbetet lyfter fram är 

lärarens kunskaper och egenskaper vid användandet av konkretiserad undervisning och de 

olika representationerna kopplad till metoden (Daher 2013; Mildenhall, 2014; Moyer, 

2001; Rystedt & Trygg, 2010; Skolverket, 2011).  Moyer (2001) hävdar att lärares ämnes- 

och didaktiska kunskaper är en utmaning i undervisningen i matematik eftersom många 
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lärare saknar dessa kompetenser för att omvandla matematiska idéer till lärande. Detta 

påstående av Moyer (2001) stöds av vad Skolverket (2011) har kommit fram till i sitt 

studieresultat, det vill säga att det behövs förbättring när det gäller lärarnas kompetens att 

undervisa i matematik och att det var väldigt få lärare som har tillräcklig god kompetens 

inom området. De menar att trots lärarna har tillgång till material och olika läroverktyg, är 

lärarnas ämnes- respektive didaktiska kunskaper inte tillräckliga för att erbjuda eleverna 

en adekvat matematikundervisning (Moyer, 2001; Skolverket, 2011). Detta ämne lyfts 

faktiskt också fram i enkätundersökningen, när respondenternas till frågades om vilka 

kunskaper och egenskaper de tycker läraren ska besitta vid användandet av konkretiserad 

undervisning och de olika representationerna i matematik. Många lärare i undersökningen 

är eniga om att ämneskunskaper respektive didaktiska kunskaper samt goda egenskaper 

har stor påverkan för att kunna använda konkretiserad undervisning och de olika 

representationerna på ett adekvat sätt i matematikundervisning. Detta resultat kopplar jag 

till Vygotskijs proximala utvecklingszon och scaffolding. I dessa teorier betonas det 

ständigt hur viktigt det är att besitta dessa goda kunskaper för att kunna betrakta lärare som 

en erfaren individ som kan vägleda och stötta eleverna i sin utveckling och sitt lärande. 

Dessa kunskaper och egenskaper har även en avgörande roll för att kunna överföra de rätta 

kunskaperna till eleverna som de behöver för att utveckla förmågan att äga sitt eget lärande 

och sin förmåga att agera självständigt utifrån sina handlingar och tankeprocesser. Utan att 

ha dessa kunskaper och kompetenser kan en lärare inte betraktas som en erfaren individ 

och hon/han kan inte stötta eleverna i mikro- respektive makronivå i deras utbildning 

(Hammond & Gibbons, 2005; Lundgren et.al., 2017; Polias et al., 2017). 

Resultatet visar även vilka egenskaperna som lärarna tycker är viktiga att besitta när man 

använder konkretiserad undervisning i matematik. När det gäller lärarens egenskaper och 

dess påverkan till elevernas matematiklärande, framkom det inte tydligt i de studier som 

behandlades i arbetet. Anledningen varför detta ämne inte tas upp i dessa studier är oklar 

för att många lärare i undersökningen tycker att dessa egenskaper har en stor och avgörande 

roll för sin profession och för elevernas matematikinlärning. Många av dessa egenskaper 

som lärarna anger är kopplad till den sociala kunskapen, vilket är en av de viktigaste 

delarna i Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet där lärande och 

kunskapsutveckling sker genom samspel och samarbete mellan människor i ett socialt 
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sammanhang tillsammans med användandet av något slags stöd eller verktyg (Lundgren 

et.al., 2017; Woolfolk & Karlberg, 2015) 

I enkätundersökningen lyftes det fram att det är en utmaning för vissa lärare att använda 

konkretiserad undervisning i sin matematikundervisning på grund av tidsbrist, 

personalbrist och brist på olika material och läroverktyg. Moyer (2001) och Skolverket 

(2011) har påpekat i sina studier att det inte finns brist på material eller läroverktyg och när 

det gäller tiden för planering, genomförande och utvärdering är det beroende på hur läraren 

organiserar sin arbetstid. Vad dessa forskare påstår i sina studier tycker jag motbevisar 

respondenternas uppfattning. Däremot anser jag på grund av komplexiteten i dessa ämnen, 

när det gäller dåliga resurser och arbetstid, var det svårare att bedöma vilken uppfattning 

som stämmer överens med verkligenheten. Anledningarna till detta är att Moyers (2001) 

studie inte är genomförd i Sverige medan Skolverkets (2011) studie inte räcker till för att 

bilda en helhetssyn på problemet.  

Den sista utmaningen som resultatet visar är lärarens behov av kompetensutveckling för 

att kunna använda konkretiserad undervisning och de olika representationerna i 

matematikundervisningen. Många lärare i undersökningen kan definiera innebörden av 

konkretiserad undervisning, besitter kunskaper om olika representationer som man kan 

använda vid konkretisering samt vad användandet av konkretiserad undervisning har för 

påverkan på elevernas matematikinlärning. Däremot motsäger dessa lärare sig själva i 

slutet av enkätundersökningen för att de enbart lyft fram och fokuserat på användandet av 

laborativt material i matematikundervisningen. Detta bevisar att många lärare i 

undersökningen enbart förstår konkretiserad undervisning i teorin men använder sig inte 

av det i praktiken eller i sin yrkesutövning, vilket Mildenhall (2014), Moyer (2001), 

Rydstedt och Trygg (2010), Skolverket (2011) också har uppmärksammat i sina studier 

och därför påpekar de vikten av att läraren ska ha tillgång till kompetensutveckling. Moyer 

(2001) framhåller att kompetensutveckling kan bidra till att lärare får en grundläggande 

förståelse för användandet av olika verktyg vid konkretisering så att de kan se dessa som 

viktiga och hjälpsamma verktyg i sin matematikundervisning. När läraren inte vill 

utvecklas professionellt och håller sig undan från att lära sig nya kunskaper till olika 

undervisningsmetoder, då begränsar man möjligheten att eleverna ska behärska olika 

metoder och verktyg för att lära sig matematik (Moyer, 2001). Dessutom som lärare ger 
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man inte eleverna den adekvata undervisningen som lärare har skyldighet att ge eleverna 

(Debrenti, 2013; Moyer 2001; Rydstedt & Trygg 2010; Skolverket 2011).  

9.5 Analys- och resultatdiskussion 

En svårighet som jag stötte på när jag analyserade resultatet är att vissa ämnen i studien var 

svåra att fördjupa sig i, exempelvis de matematikområden, de matematiska förmågorna 

samt varför de föredrar att använda en viss representation före de andra. En anledning till 

detta anser jag är att mina insamlade data från enkätundersökningen är så objektiv, vilket 

gör att jag bara kan dra slutsatser från resultatet och på vad jag ser utifrån mina bearbetade 

data. Jag tycker att om jag fick genomföra mina semistrukturerade intervjuer så hade jag 

kunnat samla in mer information om vissa ämnen som kan vara givande för mig att kunna 

analysera och få svar på mina frågeställningar. Jag tycker att eftersom jag inte kunde ställa 

följdfrågor till deltagarna, var jag tvungen att vara beroende av vad tidigare forskning har 

kommit fram till, vilket resulterar i att det finns saker som lyftes fram i enkätresultatet och 

i analysen som tidigare forskning inte kan backa upp.   

 

10.  Avslutning 

I detta avsnitt presenteras mina slutsatser, förslag till vidare forskning och min 

slutkommentar.   

10.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie är att belysa olika lärares syn på konkretiserad undervisning och 

om lärares syn på konkretiserad undervisning har betydelse för deras användandet av 

konkretiserad undervisning i deras matematikundervisning. Jag vill även framhäva i denna 

studie vikten av att en lärare förvärvar goda kunskaper för att använda konkretiserad 

undervisning i sin matematikundervisning på ett adekvat och effektivt sätt. Efter att jag har 

genomfört studien, kom jag fram till två slutsatser.  

Den första slutsatsen som jag har kommit fram till är att många lärare i undersökningen har 

kunskaper om innebörden av konkretiserad undervisning och vilka representationer de kan 

använda vid konkretisering av matematiken. Dessa lärare tycker även att eleverna kan 



 
 

49 

 

utveckla de olika matematiska förmågorna i alla de matematikområden som finns i 

styrdokumentet samt att användandet av konkretiserad undervisning kan bidra till 

elevernas ökade motivation och intresse för att lära sig matematik, inte bara i grundskolans 

tidigare ålder utan även de senare årskurserna. Däremot visar det även i undersökningen 

att det är väldigt få lärare som använder alla representationer i sin undervisning. Nästan 

alla lärare väljer att använda enbart laborativt material och bilder för att konkretisera 

matematiken för eleverna, eftersom de är mer bekväma att använda dessa än de andra 

representationerna. Det är därför att jag drar slutsatsen att många lärare har bra 

ämneskunskaper om konkretiserad undervisning men behöver en kompetensutveckling för 

att utveckla sina didaktiska kunskaper om metoden. Jag anser att eftersom många lärare 

inte använder de andra representationerna vid konkretiseringen av matematik till en 

optimal nivå, begränsar dessa lärare de möjligheterna som både kan påverka deras 

professionsutveckling och elevernas matematikinlärning på ett gynnsamt sätt.  

Den andra slutsatsen som jag har kommit fram till är att undersökningen har även bevisat 

en hypotes jag hade i början av min undersökning. Detta handlar om effekten av mindre 

vetenskapliga studier om konkretiserad undervisning till lärarnas kunskaper och 

användandet av konkretiserad undervisning i sin matematikundervisning. Eftersom många 

studier enbart tar upp användandet av laborativt material eller laborativ undervisning i 

Sverige, finns det antal lärare som konsekvent enbart kopplar konkretiseringen till denna 

specifika representation. Jag anser att det är på grund av att det inte finns så många 

tillgängliga studier som genomfördes i Sverige som fokuserar på alla representationer. 

Detta gör att många lärare inte har tillgång till studier för att utveckla sin kompetens inom 

konkretiserad undervisning, vilket resulterar i att de inte kan förbättra sina didaktiska 

kunskaper för att kunna använda sig av konkretiserad undervisning och de olika 

representationerna för att konkretisera matematik på en optimal nivå. 

10.2 Förslag på vidare studier 

Efter att ha gjort denna undersökning tycker jag att det ska bli intressant att fortsätta 

undersöka påverkan av konkretiserad undervisning i elevernas matematiklärande. Ett 

förslag till en vidare studie tycker jag är att fokusera på elevernas matematikinlärning vid 

användandet av konkretiserad undervisning och de olika representationer i sin 

matematikundervisning. Detta kan ske exempelvis genom att använda sig av en fokusgrupp 
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bestående av en klass i en valfri årskurs. Där ges eleverna ett förkunskapstest för att kunna 

se var de befinner sig i matematiken innan lärarna börjar använda sig av konkretiserad 

undervisning och de olika representationerna i sin matematikundervisning. Därefter 

observerar forskare vid flera tillfällen hur läraren i fokusgrupp använder de olika 

representationerna för att konkretisera matematik för sina elever. Studien kan avslutas med 

genomförandet av ett slut test med eleverna för att kunna se elevernas progression. Man 

kan även genomföra en semistrukturerad intervju med eleverna för att kunna ta fram deras 

erfarenheter och tankar. Ett annat förslag till vidare studie är att genomföra observation och 

intervju med lärarna för att verkligen kunna titta och undersöka hur de använder 

konkretiserad undervisning och de andra representationerna i praktiken.  

Jag tycker att dessa förslag på vidare forskning verkligen kan bidra till ökade kunskaper 

om hur konkretiserad undervisning kan påverka elevernas matematikinlärning på ett 

adekvat sätt, vilket många lärare kan använda i sin framtida yrkesutövning. 

10.3 Slutkommentar 

Avslutningsvis vill jag säga att den här studien som jag har genomfört har gett mig nya 

insikter kring lärares syn på och användande av konkretiserad undervisning. Studien har 

även gett mig nya kunskaper för att kunna få svar på mina hypoteser i början av min 

undersökning samt för att kunna behandla mina frågeställningar. Det är även intressant att 

se hur min insamlade data från enkätundersökningen förstärks samt motbevisar de tidigare 

forskningarna som är kopplad till min studie och vice versa. 

Jag tycker att min studie bidrar till att utöka kunskaper om vad konkretiserad undervisning 

och vilka representationer lärarna kan använda för att konkretisera den abstrakta 

matematiken till eleverna. Studien bidrar också till att förmedla vikten av 

kompetensutveckling bland lärare så att de kan ge sina elever ett mer effektivt och adekvat 

sätt att lära sig matematik, vilket har en avgörande roll till deras livslånga lust att lära sig 

matematik. 
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12. Bifogade filer 

12.1 Bilaga 1: Enkätform 

Enkät: Konkretiserad undervisning i 

matematik 

 
Hej! Jag heter Mary Rose Poulsen, läser till lärare F-3 och går sista terminen på 

högskolan i Kristianstad. Enkäten kommer att användas som underlag till mitt 

examensarbete där fokus ligger på att undersöka lärares syn på konkretiserad 

undervisning i matematik. Min undersökning kommer inte att behandla någon 

av er personliga information och deltagandet är anonymt. 

 

Om du skulle ha några funderingar angående studien eller enkäten, kan du 

kontakta mig via mejl: espejonn@gmail.com 

 

Jag tackar er som deltar i denna enkät och till er som vill delta frivilligt på en 

digital intervju som är kopplad till denna enkät.  

 

Mvh, 

 

Mary 

 

Frågorna:  

1. Är du legitimerad lärare? * 

Ja 

Nej 

 

2.  I vilken/vilka årskurs är du legitimerad lärare? * (flersvars alternativ) 

Förskolan 

Förskoleklass 

Årskurs 1–3 

Årskurs 4–6 

Årskurs 7–9 

Gymnasiet (Ämneslärare) 

Fritidshem 

Speciallärare 

3. Är du behörig att undervisa i ämnet matematik? * 

Ja 

Nej 

mailto:espejonn@gmail.com
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4. I vilken årskurs undervisar du? * 

Förskoleklass 

Årskurs 1–3 

Årskurs 4–6 

Årskurs 7–9 

Gymnasiet 

5. Hur länge har du jobbat som lärare? * 

Ny examinerad lärare 

2–5 år 

5–10 år 

10–20 år 

20 + år 

6. Vad innebär konkretiserad undervisning i matematik för dig? * (flersvars 

alternativ) 

o Det handlar om att använda konkreta eller laborativt material för att 

konkretisera matematiken. 

o Det handlar om att använda olika visuella verktyg som till exempel 

bilder, teckningar, grafer, diagram och tankekarta för att konkretisera 

matematiken. 

o Det handlar om att använda film/video, texter, användandet av digitala 

verktyg, bildspel och drama för att konkretisera matematiken. 

o Det handlar om att använda gester, verbalt språk, ljud, kroppsspråk och 

tecken för att konkretisera matematiken. 

o Det handlar om att använda matematiska symboler för att öka elevers 

förståelse samt träna elevers kunskaper och färdigheter om abstrakta 

matematik för att konkretisera matematiken. 

o Det handlar om att använda metaforer och verklighetsbaserade problem i 

sin matematikundervisning för att konkretisera matematiken. 

o Inget av ovanstående val ( Om du välja detta svar så gå vidare till fråga 

7) 

7. Vad innebär konkretiserad undervisning i matematik för dig? (Svara endast på 

frågan om du valde "inget av ovanstående val" i fråga 6, annars gå vidare till 

fråga 8.) 

 

8. Hur ofta använder du dig av konkretiserad undervisning i dina 

matematiklektioner? * 

Alltid 

Ofta 

Sällan 

Aldrig (Om du välja detta svar så gå vidare direkt till fråga 18) 
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9. Gradera hur mycket du använder konkretiserad undervisning i området 

"taluppfattning och talsanvändning".  

(Aldrig – Sällan – Ibland – Ofta – Alltid)  

                                 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

10. Gradera hur mycket du använder konkretiserad undervisning i området 

"Geometri". 

(Aldrig – Sällan – Ibland – Ofta – Alltid)  

                                 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

11. Gradera hur mycket du använder konkretiserad undervisning i området 

"Algebra". 

(Aldrig – Sällan – Ibland – Ofta – Alltid)  

                                 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

12. Gradera hur mycket du använder konkretiserad undervisning i området 

"Sannolikhet och Statistik". 

(Aldrig – Sällan – Ibland – Ofta – Alltid)  

                                 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

13. Gradera hur mycket du använder konkretiserad undervisning i området 

"Samband och förändring". 

(Aldrig – Sällan – Ibland – Ofta – Alltid)  

                                 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

14. Gradera hur mycket du använder konkretiserad undervisning i området 

"Problemlösning". 

(Aldrig – Sällan – Ibland – Ofta – Alltid)  

                                 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

15. Vilka förmågor utvecklar eleverna vid användandet av konkretiserad 

undervisning i matematik? (flersvars alternativ) 

o Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik 

o Förmågan att värdera valda strategier och metoder 

o Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp 

o Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder 

för att göra beräkningar och lösa 

o Förmågan att föra och följa matematiska resonemang 

o Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att 

samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 

beräkningar och slutsatser 
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16. Inom konkretiserad undervisning finns olika representationer för att kunna 

konkretisera den abstrakta matematiken. Exempel på dessa kan du finna här 

nedan på svarsalternativen. Frågan lyder: Vilka av dessa representationer 

använder du i dina matematiklektioner? (flersvars alternativ) 

o Laborativt material 

o Visuell representation, t ex bilder, teckningar, grafer, diagram och 

tankekarta. 

o Multimodala resurser, t ex film/video, texter, användandet av 

digitala verktyg, bildspel och drama 

o Semiotiska resurser för kommunikation, t ex gester, kroppsspråk, 

verbalt språk, ljud och tecken. 

o Kontextuella representation t ex metaforer och 

verklighetsbaserade matematiska problem 

o Matematiska symboler 

Följdfråga: Vilken/vilka representationer använder du dig mest i din 

matematikundervisning? 

 

7. Varför använder du dig av konkretiserad undervisning i dina 

matematiklektioner? (flersvars alternativ) 

o Det är enklare att tydliggöra matematiken hos eleverna. 

o Man kan "fånga upp" fler elever. 

o En bra metod för att träna elevernas abstrakta tänkande. 

o Möjlighet för variation i undervisningen. 

o Vissa elever har behov att arbeta konkret för att förstå den abstrakta 

matematiken. 

o Berika elevernas kunskaper om olika representationer, för att senare 

kunna förstå och förklara den abstrakta matematiken. 

o Eleverna får möjlighet att träna på att använda olika representationer 

och se sambandet mellan dem för att senare förstå abstrakta begrepp, 

processer och procedurer samt att kunna utveckla deras abstrakta 

tänkande. 

o Ökar elevernas engagemang och intresse att lära sig matematik 

 

18. Varför använder du dig inte av konkretiserad undervisning i dina 

matematiklektioner? (flersvars alternativ) 

 

o Tidskrävande att planera, genomföra och utvärdera. 

o Dåliga resurser (material/läroverktyg och personal). 
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o Svårt att arbeta med och inkorporera i matematikundervisning. 

o Är inte bekväm med att arbeta på detta vis på grund av jag inte har så 

bred kunskap om konkretiserad undervisning. 

o Har dåliga erfarenheter av att arbeta på detta sätt i mina 

matematiklektioner. 

o Det intresserar mig inte. 

o Saknar engagemang eftersom jag upplever att metoden inte ger så bra 

inverkan till elevernas matematik lärande. 

o Eleverna har svårt att hitta kopplingen mellan konkret matematik och 

abstrakt matematik 

o Jag är van att använda andra metod på min matematikundervisning än 

konkretiserad undervisning. 

 

19. Vilka kunskaper och egenskaper tycker du lärare ska besitta vid användandet 

av konkretiserad undervisning och de olika representationer i matematik? 

 

20. Vill du delta på en intervju kopplad till denna enkät så att vi kan samtala mer 

om din syn på konkretiserad undervisning i matematik? 

Ja 

Nej 

 

Om du har svarat "ja" på föregående fråga, kan du skriva ditt namn och 

telefonnummer nedanför så att jag kan kontakta dig och avsatta en tid för en 

digital intervju. Tack på förhand. 

 

Om du svara "nej" på föregående fråga, kan du skriva en kort kommentar om dina 

tankar eller funderingar om konkretiserad undervisning i matematik. Tack på 

förhand. 
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12.2 Bilaga 2: Informationsbrev 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Mary Rose Poulsen och jag läser sista terminen på 

grundlärarutbildningen F-3 i Högskolan Kristianstad. Jag skriver just nu mitt 

examensarbete och inriktar mig på forskning kring lärares syn på konkretiserad 

undervisning i matematik. Jag söker nu hjälp från er ” Sveriges fantastiska 

pedagoger” så att jag kan samla in värdefulla och lärorika data till mitt arbete.  

 

Ni kan hjälpa mig genom att svara på en digital enkät som tar 10–15 minuter att 

svara på (länken till digital enkät finner du här nedan). Undersökningen kommer 

inte behandla någon av er personliga information och deltagandet är anonymt. 

 

Ni kan även delta i en digital semistrukturerad intervju kopplad till enkäten ifall ni 

vill berätta mer om din egen syn på användandet av konkretiserad undervisning i 

din matematikundervisning. Detta gör ni genom att svara på en fråga i enkäten, där 

skriver ni också namn och telefonnummer så att jag kan kontakta er. 

 

Om du skulle ha några funderingar angående studien eller enkäten, kan du kontakta 

mig via mejl: espejonn@gmail.com 

 

För er som läser detta, er som vill svara på enkäten och för er som vill delta i den 

digitala intervjun, Tack så mycket för ni tar er tid att hjälpa mig. Ert engagemang 

är väldigt uppskattat.  

 

Länk: https://forms.gle/kyV3iFADfptfKXQTA 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Mary Rose Espejon Poulsen 

https://forms.gle/kyV3iFADfptfKXQTA
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12.3  Bilaga 3: Tabeller   

Figur 3A: Anledningar till att varför lärarna använder konkretiserad undervisning 

i matematik 

Antal/Andel 

respondenter (37) 

Det är enklare att tydliggöra matematiken hos eleverna. 34 av 37 (91,9%) 

Man kan "fånga upp" fler elever. 24 av 37 (64,9%) 

En bra metod för att träna elevernas abstrakta tänkande. 20 av 37 (43,2%) 

Möjlighet för variation i undervisningen. 22 av 37 (59,5%) 

Vissa elever har behov att arbeta konkret för att förstå den abstrakta matematiken. 31 av 37 (83,8%) 

Berika elevernas kunskaper om olika representationer, för att senare kunna förstå och 

förklara den abstrakta matematiken. 

15 av 37 (40,5%) 

Eleverna får möjlighet att träna på att använda olika representationer och se 

sambandet mellan dem för att senare förstå abstrakta begrepp, processer och 

procedurer samt att kunna utveckla deras abstrakta tänkande. 

12 av 37 (32,4%) 

Ökar elevernas engagemang och intresse att lära sig matematik 24 av 37 (64,9%) 

Figur 3B: Anledningar till att varför inte lärarna använder konkretiserad 

undervisning i matematik 

Antal/Andel 

respondenter 

Tidskrävande att planera, genomföra och utvärdera. 8 av 37 (21,6%) 

Dåliga resurser (material/läroverktyg och personal). 7 av 37 (18,9%) 

Svårt att arbeta med och inkorporera i matematikundervisning. 3 av 37 (0,8%) 

Jag är inte bekväm med att arbeta på detta vis på grund av jag inte har så bred 

kunskap om konkretiserad undervisning. 

3 av 37 (0,8%) 

Har dåliga erfarenheter av att arbeta på detta sätt i mina matematiklektioner.  

Det intresserar mig inte.  

Saknar engagemang eftersom jag upplever att metoden inte ger så bra inverkan till 

elevernas matematik lärande. 
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Eleverna har svårt att hitta kopplingen mellan konkret matematik och abstrakt 

matematik 

 

Jag är van att använda andra metod på min matematikundervisning än konkretiserad 

undervisning. 

3 av 37 (0,8%) 


