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1. Inledning 
 
Matematik beskrivs som en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och 

metodutveckling (Nationalencyklopedin, 2017). Detta gör att matematikämnet blir väldigt abstrakt, 

vilket kan skapa svårigheter gällande elevers förståelse. Med hjälp av konkreta exempel kan den 

abstrakta matematiken synliggöras och då bli mer förståelig (Björklund & Grevholm, 2014). I 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011b) beskrivs att 

utbildningen inom skolväsendet ska syfta till att främja alla elevers utveckling och lärande, samt 

bidra till en livslång lust att lära. Att redan tidigt på lågstadiet skapa detta klimat och få den 

inställningen att vara livet ut är centralt. Denna livslånga lust att lära kommer hjälpa oss människor 

att hålla oss uppdaterade i det samhälle vi lever i. Samhället står inte still utan ställer krav på oss att 

följa med i utvecklingen och utmana tänkandet. Ett sätt att uppnå detta handlar om att skapa 

utrymme för olika kunskapsformer, samt att skapa ett lärande där dessa former bildar en helhet 

(Skolverket, 2011b). En av dessa kunskapsformer är att arbeta med laborativt material, vilket 

används flitigt inom matematikämnet. I sin bok "Grundläggande aritmetik" skriver Löwing (2008) 

att användning av laborativt material ger eleverna hjälpmedel för att abstrahera en matematisk 

metod eller modell som tidigare varit svår att förstå.  

 

I kunskapskraven för årskurs tre benämns det laborativa materialets användning. Det beskrivs att 

eleverna ska kunna lösa enklare problem genom att välja och använda en strategi med viss 

anpassning till problemets karaktär. De ska även kunna använda sig av konkret material för att 

beskriva och samtala om tillvägagångssätt. Eleverna ska också med hjälp av konkret material kunna 

beskriva begrepps egenskaper (Skolverket, 2011b). För att lärare ska kunna implementera det som 

står i läroplanen, måste de ha kunskap om hur det laborativa materialet på bästa sätt kan användas 

som ett hjälpmedel i undervisningen.  

 

Det står också i läroplanen att undervisningen ska anpassas och utformas efter varje elevs 

förutsättning och behov (Skolverket, 2011b). Lärare måste därför vara medvetna om i vilka 

situationer och områden inom matematiken som det laborativa materialet bäst ska användas. Efter 

att ha skaffat oss en överblick av tidigare forskning som gjorts på området om laborativt material, 

får vi uppfattningen om att den ofta är riktad. I artiklarna läggs oftast fokus på antingen det 

laborativa materialets vinster eller hinder. Vårt bidrag till forskningen kommer genom detta 

konsumtionsarbete vara att sammanställa resultat och få en mer samlad bild kring det laborativa 

materialets effekter. Vi vill alltså granska forskning som tidigare gjorts kring vad användandet av 

laborativt material fått för utfall och resultat.  
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Under vår verksamhetsförlagda utbildning blev det tydligt för oss hur användningen av laborativt 

material hade olika stor betydelse för enskilda elever. Vi har också utifrån vår verksamhetsförlagda 

utbildning tillgodogjort oss olika erfarenheter gällande hur det laborativa materialet används i 

klassrummet, hur tillgängligt materialet varit, samt hur lärarens engagemang sett ut. Vi har 

genomgående i vår utbildning blivit uppmärksammade på vikten av att använda olika arbetsformer, 

framförallt i kursen som berörde matematikdidaktik underströks detta. Undervisningen följer inte de 

krav som ställs i läroplanen om den enbart sker genom en lärobok och enskilt arbete. Detta är även 

något som Bergius och Emanuelsson (2008) håller med om när de skriver om vikten av att eleverna 

får använda de olika uttrycksformer som finns inom matematikämnet. Syftet är då att stödja deras 

utveckling och förståelse för ämnet, samt att eleverna lättare ska kunna kommunicera det 

matematiska innehåll som behandlas. Detta är ytterligare anledningar till varför vi valt att fördjupa 

oss kring det laborativa materialets användning i vårt konsumtionsarbete.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med det här arbetet är att analysera och granska vetenskaplig forskning gällande hur 

laborativt material används inom matematikundervisningen för de yngre åldrarna. Vi är intresserade 

av att ta reda på hur användandet av laborativt material kan påverka elevers lärande inom 

matematikämnet. Vi inriktar oss på forskning rörande åldrarna fem till elva år. Utifrån detta syfte 

presenteras våra två frågeställningar nedan:  

 

• Vilka vinster kan arbete med laborativt material resultera i, sett till elevers lärande inom 

matematikundervisningen?  

 

• Kan arbete med laborativt material skapa hinder, sett till elevers lärande inom 

matematikundervisningen?  

 

 

 

 
  



 6 

2. Teoretisk referensram 
 

Vi kommer nedan att ge en bakgrund till vårt arbete genom att presentera och förklara några 

relevanta områden och begrepp. 

 

2.1 Historisk tillbakablick 
 
Den grekiske filosofen Aristoteles betraktade redan på 300-talet f Kr matematiken som väldigt 

abstrakt och menade att det behövdes många konkreta exempel för att utvinna kunskap. Att använda 

sig av laborativt material inom matematikundervisningen är inte någon ny företeelse utan har länge 

använts för att hålla reda på antal och som ett hjälpmedel vid beräkningar. Man har hittat talpjäser 

vid utgrävningar från mellanöstern daterade till 8000-3000 år f Kr, samt spelpjäser som använts 

som räknehjälpmedel. Man har också funnit räknebord, räknepenningar och kulramar från 

medeltiden som tyder på användning av laborativt material (Rystedt & Trygg, 2010).  

 

2.2 Laborativt material  
 
Arbetet med laborativt material innebär att flera sinnen tas i bruk och att det finns en stark koppling 

mellan det konkreta och det abstrakta. Det vi beskriver som laborativt material är också känt under 

begreppet konkret material. Konkret material omfattar sådant som vi kan uppfatta med våra sinnen, 

saker vi kan flytta på, se på och ta på, medan det abstrakta berör sådant som vi endast uppfattar med 

våra tankar (Rydstedt & Trygg, 2010). Ordet konkret kan lätt kopplas samman med att materialet 

har ett liv och ett egenvärde. Detta är ett vanligt missförstånd och därför är ordet laborativt bättre att 

använda (ibid.). Dock lyfts verbet konkretisera fram som en viktig del i arbetet med laborativt 

material (Skolverket 2011a). Vi kommer beskriva detta närmre i delen om den konkreta 

matematiken. 

 
2.3 Olika typer av laborativt material  
 
De laborativa materialen kan delas in i två huvudgrupper. Det handlar om vardagliga föremål samt 

pedagogiska material. Vardagliga föremål beskrivs som något vardagsnära och bekant för eleven. 

Detta kan exempelvis vara kottar, ekollon och bönor som kan användas som stöd för huvudräkning 

(Szendrei, 1996). Fördelen med vardagsnära föremål är att de redan är kända för eleverna vilket gör 

användandet av dem mer naturligt. Det pedagogiska materialet är sådant som är skapat för att 

användas i undervisningen. Det är alltså designat för att tydliggöra vissa räknestrategier, på ett sätt 

som vardagsföremålen inte är (Rystedt & Trygg, 2010). Här nedan beskriver vi några olika sorters 

laborativa material som går under kategorin pedagogiska material.  



 7 

Pärlband kan användas för att konkretisera en linjär talmodell (Se bild 1). Ofta färgkodas pärlorna i 

grupper om fem och det kan vara upp till 20 pärlor på ett band. Man kan även skapa hundrapärlband 

och då gruppera pärlorna om tio, detta för att arbeta med ental, tiotal och hundratal. Till en början 

kan det användas som ett räkneredskap för att senare hjälpa till i utvecklandet av elevernas 

taluppfattning. Pärlbandet bidrar till att skapa talbilder hos eleverna, något som kan användas i 

deras uträkningar (Solem, Alseth & Nordberg, 2011). 
 

Bild 1: Pärlband      
 

 

 

 

 
http://www.lar-lek.se/sv/taluppfattning/1042-parlbandet-1-100.html  
 
 

Geobrädet är ett laborativt material som med fördel kan användas inom området geometri (Se bild 

2). Den består av en träplatta med spikar om vilka man fäster gummiband runt i olika former. Man 

kan bland annat använda den till att jämföra areor, samt se likheter och skillnader mellan olika 

geometriska figurer (Björklund & Grevholm, 2014).                   

 
Bild 2: Geobräde 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quadrate_auf_dem_Geobrett_Schrägsicht.jpg 
 

Tiobräde är ett material som man kan arbeta med i de tidiga åldrarna inom området taluppfattning 

(Se bild 3). Den är ofta enkelt konstruerad i papper med tio målade rutor på. Detta redskap används 

ofta för att introducera och arbeta med tiokamraterna. Det anses vara bättre med två rader med fem 

rutor i varje än en lång rad med tio rutor. Anledningen till detta är för att eleverna då kan 

uppmärksamma hälften, samt få bättre uppfattning om udda och jämna tal. Man placerar ut 

markörer i rutorna för att synliggöra tal (McIntosh, 2008). Brädet kan också enbart bestå av fem 

rutor och kallas då för fembräde. Detta används ofta i förskolan och förskoleklass.  



 8 

 
Bild 3: Tiobräde 

 
 
 

http://www.clipartkid.com/blank-ten-frame-cliparts/ 

 

Plockmaterial är också ett sorts laborativt material, till detta räknas bland annat klossar, brickor och 

kulor. Plockmaterialet ska representera tal och används oftast i enklare räkneoperationer. Det kan 

hjälpa till vid grundläggande addition eller subtraktion då enheter ska överföras mellan två olika 

mängder (Solem m.fl., 2011). 

 

Tiobasmaterial, även kallat multibaskuber, används för att gruppera in tal i ental, tiotal, hundratal 

och tusental (Se bild 4).  Materialet placeras inom kategorin grupperingsmaterial (Solem, m.fl., 

2011) Fördelen med tiobasmaterial anser McIntosh (2008) är att tiotalsstaven är exakt tio gånger 

större än entalskuben och hundraplattan exakt hundra gånger större än entalskuben. Detta kan hjälpa 

eleverna att förstå förhållandet mellan talen och koppla samman det med positionssystemet. 

Tiobasmaterial som med fördel kan användas vid introducerandet av algoritmer innan man går över 

till den skriftliga versionen (McIntosh, 2008). 
 

Bild 4: Tiobasmaterial 

 
https://www.amazon.com/Learning-Resources-Plastic-Base-Starter/dp/B000F8VBBO 
 

Pengar anses också vara ett laborativt material inom kategorin grupperingsmaterial. Anledningen 

till att det klassas som ett grupperingsmaterial är att det används för att gruppera in ental, tiotal och 

hundratal. Pengar har dock en högre abstraktionsgrad än tiobasmaterial, eftersom att enkronan till 

storlek är större än tiokronan, men har ett mindre värde. Detta gör att logiken i att störst är mest 

försvinner. Tiokronan är en symbol för tio enkronor utan att tiotalsstrukturen blir synlig, vilket ger 

en högre svårighetsgrad. Det blir också mer abstrakt då man använder sedlar, eftersom att det på 

dem inte är tillkännagett vilken mängd de står för. Det är enbart uttryckt med talsymboler, vilket är 

den högsta abstrakta nivån. Pengar är därför ett laborativt material som i sin form är ett konkret 

material, men i sin användning får en abstrakt mening (McIntosh, 2008; Solem, mfl., 2011).  



 9 

2.4 Bron mellan den konkreta och den abstrakta matematiken 
 
Det är viktigt att läraren ger eleverna möjlighet att träna och upptäcka övergångar mellan ett 

abstrakt matematiskt uttryck och en konkret åskådlig bild. Detta för att på längre sikt kunna räkna 

med den abstrakta matematiken utan att använda sig av konkret material (Björklund & Grevholm, 

2014).  

 

För att kunna ta sig över bron mellan den konkreta och abstrakta matematiken finns det exempel på 

en linjär arbetsgång med fyra nivåer. Den första är den konkreta nivån, då man arbetar med 

laborativt material. Sedan kommer den halvkonkreta nivån där man börjar arbeta med bilder och 

representationer av verkliga situationer. Nästa nivå är den halvabstrakta nivån där man arbetar med 

symboliska representationer av konkreta föremål. Dock ser inte symbolerna ut som de konkreta 

föremålen utan är informella, såsom ringar och streck. Den sista nivån är då den abstrakta nivån, här 

ersätts de informella symbolerna med formella symboler och räkneregler (Rystedt & Trygg, 2010). 

McIntosh (2008) föreslår användandet av en tanketavla. Tavlan är indelad i fyra fält; bild, ord, 

föremål samt symbol. Beroende på hur uppgiften är konstruerad, kan eleven omvandla ett skriftligt, 

mer abstrakt tal till en bild eller tvärtom. Vikten av att kunna gå mellan de olika 

representationsformerna understryks också av författaren (ibid.). Om detta innebär svårigheter för 

eleven kan det vara ett tecken på bristande förståelse. Detta nämns också av Björklund och 

Grevholm (2014), då de skriver att målet för eleverna är att kunna räkna det abstrakta uttrycket utan 

att behöva ta stöd i det konkreta materialet. Eleverna ska även kunna utifrån konkreta situationer se 

hur de kan lösas med hjälp av den abstrakta matematiken. De understryker även vikten av att den 

underliggande matematiken lyfts fram när man arbetar med konkreta exempel (ibid.). Vid arbete 

med positionssystemet benämns laborativt material som en god hjälp för att kombinera den 

konkreta och abstrakta matematiken. Det material som oftast används för detta är tiobasmaterial och 

pengar (McIntosh, 2008). McIntosh beskriver vidare hur positionssystemets struktur lättare 

tydliggörs med hjälp av tiobasmaterial än med pengar. Detta eftersom att i tiobasmaterialet är 

tiotalsstaven tio gånger så stor som entalskuben, samt att hundraplattan är tio gånger så stor som 

tiotalsstaven. När vi använder pengar krävs det att användaren har förståelse för vad mynten och 

sedlarna representerar och hur de förhåller sig till varandra, vilket är beroende av vilket myntsystem 

vi har. Att förstå hur mynt och sedlar förhåller sig till varandra kräver en hög abstraktionsgrad 

vilket gör att användandet av pengar kräver större förförståelse och kunskap. Pengar är därför ett 

komplext laborativt material, som innebär en mer abstrakt matematik (ibid.) 
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3. Teoretiskt perspektiv  
 
Arbete med laborativt material banar ofta väg för samarbete samt diskussioner. Det sociokulturella 

perspektivet handlar mycket om att utveckling är en omvandling av social gemensam aktivitet till 

internaliserade processer (Woolfolk, Woolfolk, Hughes, Walkup & McMillan, 2012). Detta gör att 

det sociokulturella perspektivet på lärande blir ett intressant perspektiv att koppla samman med våra 

frågeställningar. Nedan presenteras två olika riktningar som ofta placeras inom det sociokulturella 

perspektivet.  

 

3.1. Lev Vygotskij  
 
Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv bygger på att lärande sker i sociala sammanhang. Han 

intresserade sig för elevers utvecklingspotential och menade att elever lär med hjälp från andra och 

såg språket som vårt främsta verktyg för detta (Björklund & Grevholm, 2014). Vygotskij 

utvecklade sitt sociokulturella perspektiv utifrån tron om att elevernas kognitiva utveckling är 

beroende av språkbehärskning (Høines, 2000). Språket är centralt för kognitiv utveckling då det ger 

möjlighet för eleven att ställa frågor, uttrycka idéer och kan användas som ett hjälpredskap för att 

lösa svårare uppgifter (Woolfolk & Karlberg, 2015). Vygotskij menade att människan är aktiv och 

verksam och ett centralt begrepp inom hans teori är redskap. Han ansåg att elever använder sig av 

redskap för att lösa uppgifter, dessa redskap värderas och väljs utifrån elevers målsättning. 

Vygotskij beskriver lärande som en övergång mellan två utvecklingszoner då den första zonen 

definieras av det som eleven redan kan och den andra zonen definieras av det som eleven är på väg 

emot. Den andra zonen, som kallas för den proximala utvecklingszonen, inkluderar uppgifter där 

eleven utmanas och berör uppgifter som eleven klarar av med viss hjälp och stöttning från 

omgivningen (Høines, 2000). Høines skriver i sin bok att man inom den proximala 

utvecklingszonen exempelvis kan låta eleverna använda sig av laborativt material som stöd för att 

lösa uppgifter. Woolfolk och Karlberg (2015) skriver om Vygotskijs tankar kring det assisterade 

lärandet, vilket innebär att eleven under lärandets första stadier får ett visst stöd, men får sedan 

gradvis göra mer och mer på egen hand. Stödet kan omfatta både lärarens guidning samt laborativa 

hjälpmedel. Vygotskij ansåg att kulturella redskap, vilket inkluderar materiella redskap, spelar en 

viktig roll i kognitiv utveckling. Dessa materiella redskap gör det möjligt för oss människor att 

kommunicera, tänka och skapa kunskap (ibid.).   

 

3.2 John Dewey 
 
John Dewey känns igen genom progressivism och instrumentalism och har genom tiderna haft stort 

genomslag bland lärare. Man förknippar ofta John Dewey med aktivitetspedagogiken, som menar 
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att elever måste vara aktiva för att lära sig något. Aktivitetspedagogiken sträcker sig långt tillbaka i 

tiden och har sina rötter hos Aristoteles (Dewey, 2004; Imsen, 1999). Dewey (2004) ansåg att 

utveckling sker både i en fysisk och social värld och att lärande sker som en pågående process. En 

central del i Deweys filosofi berör betydelsen av att eleven får skaffa sig egna erfarenheter. Han 

trodde inte på den ensidighet som boklig och akademisk kunskap resulterade i och menade att 

inlärning är något som bör ske aktivt (ibid.). Enligt Dewey innebär inlärning en process som börjar 

inifrån och har nära anknytning till aktiviteter med konkreta handlingar. Han förespråkade 

arbetsformer såsom att modellera, tillverka, undersöka och experimentera. "Learning by doing" är 

ett uttryck som är nära kopplat till Dewey och belyser hans tankar om att aktivitet är en central 

funktion under inlärningsprocessen. Deweys teori var att elever behöver utgå från sin praktiska 

verklighet för att tillägna sig kunskap. Han menade vidare att erfarenheter är av betydelse för 

inlärning, en erfarenhet som skapas i samspel mellan det fysiska materialet och den sociala 

omgivningen (Dewey, 2004; Imsen 1999).). Enligt Björklund och Grevholm (2014) ansåg Dewey 

att lärande uppstår genom handling och kommunikation. Hans pedagogik är i första hand utformad 

för elever upp till 12 år och bygger på en praktisk utformning (Imsen, 1999). 
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4. Metod  
 
Nedan beskrivs vilket tillvägagångssätt vi använts oss av för att söka litteratur, vilka urval och 

avgränsningar som gjorts, följt av en metoddiskussion där vi motiverar våra val av 

forskningslitteratur. Vi presenterar även en tabell av en sammanställning på vår valda 

forskningslitteratur.  

 
4.1 Litteratursökning  
 
Det finns flera sätt att sammanställa litteratur på och detta konsumtionsarbete bygger på en 

systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie strävar efter att på ett heltäckande sätt 

identifiera, bedöma och syntetisera all relevant forskning inom ett specifikt område. Metoderna som 

används ska vara öppna för granskning, samt vara tydligt redovisade. Till en systematisk 

litteraturstudie bör det finnas ett brett utbud studier av god kvalité som underlag för bedömningar 

och slutsatser (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).   

 

Vid en litteratursökning kan man söka relevant litteratur både genom manuell sökning och genom 

databassökning, dessa två tillvägagångssätt har vi använt oss av. Manuell sökning innebär att man 

söker litteratur från redan befintliga referenslistor (Eriksson Barajas m.fl., 2013). Vi har genom att 

studera referenslistor i avhandlingar samt vetenskapliga artiklar funnit ytterligare artiklar och 

referenser som varit relevanta för vårt valda område. Vi har även studerat kurslitteratur där vi funnit 

intressanta referenser och uppslag, som vi sökt vidare utifrån. Ytterligare ett sätt att använda sig av 

manuell sökning är att studera innehållsförteckningen i en tidskrift som publicerar vetenskapliga 

artiklar (ibid.).  

 

Vid våra databassökningar har vi har använt oss av Linköpings universitetsbiblioteks hemsida för 

att finna relevant litteratur. En databas som resulterat i många intressanta artiklar är ERIC, 

Educational Resources Information Center. ERIC är en bred databas som innehåller böcker, 

rapporter, avhandlingar, samt vetenskapliga tidskrifter, skrivna i huvudsak på engelska. Denna 

databas inriktar sig på pedagogik, samt psykologi inom flera områden. MathEduc är ytterligare en 

databas vi haft användning för när vi sökt litteratur. Denna databas berör, till skillnad från ERIC, 

enbart pedagogik inom matematik, samt datavetenskap. Där finner man vetenskapliga 

tidskriftsartiklar, böcker, forskningsrapporter, avhandlingar och konferenspublikationer (Eriksson 

Barajas m.fl., 2013). Vi har även vid våra databassökningar använt oss av databasen Swepub, vilket 

är en databas som publicerar artiklar, konferensbidrag och avhandlingar som är utgivna vid svenska 

lärosäten (Swepub, 2017). Detta för att synliggöra nationell forskning som gjorts inom vårt område.  
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4.2 Avgränsningar  
 
När vi genomförde vår litteratursökning gjorde vi medvetet vissa avgränsningar och urval, detta för 

att specificera vårt arbete och minska antalet träffar på relevant litteratur. En genomgående 

avgränsning för val av våra artiklar var att de var kritiskt granskade, "peer-reviewed". Det innebär 

att artiklarna före publicering blivit kritiskt granskade av objektiva experter inom 

forskningsområdet (Eriksson Barajas m.fl., 2013).  

 

En avgränsning vi valt att göra handlar om elevernas ålder, vår litteratur berör elever inom åldrarna 

fem till elva år. Vi kommer själva att undervisa elever i åldrarna sex till nio år, men valde att utöka 

åldersspannet några år för att bredda vår sökning. Ytterligare en avgränsning vi gjorde var gällande 

publiceringsår. Då vi ville ha ny och relevant forskning kring vårt område valde vi att fokusera på 

artiklar som publicerats senast år 2000, alltså inte äldre än 17 år. Det finns mycket forskning kring 

digitala hjälpmedel som laborativt material, så även här behövde vi avgränsa oss. Vi valde att 

fokusera på fysiskt laborativt material och uteslöt därför forskning som behandlade digitala 

material. Detta kunde bland annat vara applikationer, datorprogram och interaktiva skrivtavlor. Då 

vi var intresserade av fysiskt laborativt material valde vi även att inte fokusera på litteratur som 

berörde att räkna på fingrarna, samt att måla och teckna. Vår forskningslitteratur avgränsades också 

till att inte fokusera på elever med särskilda svårigheter.  

 

Utöver våra avgränsningar använde vi oss av specifika sökord, ordkombinationer och specialtecken 

för att finna relevant forskningslitteratur. Sökord vi använde oss av vid våra sökningar var 

exempelvis; "Manipulative use", "Mathematic", "Primary school", "Math", "Education",  

"Elementary school", "Ground School" och "Concrete". Anledningen till att vi valde tre olika 

sökord för lågstadiet är på grund av att det skiljer sig i åldrar och benämning för olika länder. Vi 

använde oss också av de booleska operatorerna, "AND" och "OR". Operatorn "AND" användes för 

att ge sökningen ett smalare resultat och "OR" för att ge sökningen ett bredare resultat (Eriksson 

Barajas m.fl., 2013). Specialtecken som vi använde oss av vid våra sökningar var citationstecken 

och asterisk. Genom att sätta citationstecken kring två utvalda sökord resulterar det i att orden finns 

i direkt anslutning till varandra i de artiklar som presenteras. Genom att göra en trunkering före eller 

efter ett sökord, alltså att använda sig av en asterisk, täcker man in flera olika varianter av ett ord 

(ibid.).  

 
4.3 Urval 
 

Vid de första sökningarna som vi genomförde i urvalsprocessen använde vi några få utvalda sökord, 
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vilket resulterade i över 5000 träffar. När vi sedan la till resterande sökord som vi beskrivit i 

föregående stycke, minskade träffarna betydligt. Vi hade då cirka 50 artiklar och avhandlingar att 

granska närmre. Vid vårt första urval läste vi titeln, samt granskade delen som heter "abstract", 

alltså sammanfattningen. Detta gjorde vi för att på bästa sätt kunna avgöra om forskningslitteraturen 

var aktuell att titta närmre på. Vi utgick då från de tidigare nämnda kriterierna; ålder på eleverna, att 

artikeln var "peer-reviewed", utgivningsår, samt att det handlade om fysiskt laborativt material. 

Viss litteratur tog vi vidare i urvalsprocessen trots att de inte uppfyllde samtliga kriterier. Detta för 

att studien ändå kunde vara av intresse för vårt arbete. Vissa forskningsartiklar såg vid en första 

anblick ut som relevanta för vår studie, men vid närmre läsning sållades dem bort. En anledning till 

detta var att flera av artiklarna fokuserade på både fysiskt laborativt material och digitalt laborativt 

material, vilket frångick våra avgränsningar och var därför inte aktuella för vår studie. Vårt 

slutgiltiga urval resulterade i nio artiklar och en doktorsavhandling, vilka presenteras i tabellen 

nedan. 

 

 
Tabell 1. Tabell över vår valda forskningslitteratur sorterat i bokstavsordning efter författares efternamn 

 

Författare Titel År Land Databas Sökord Metod 
Engvall, 

Margareta  
Handlingar i matematik-

klassrummet - En studie av 
undervisnings-verksamheter 

på lågstadiet då 
räknemetoder för addition 
och subtraktion är i fokus 

2013 Sverige SwePub Laborativt material, lågstadiet Observa-
tion, 

videoupp-
tagningar. 

Kosko, Karl W. 
& Wilkins, 
Jesse L.M  

 

 Mathematical 
Communication and Its 

Relation to the Frequency 
of Manipulative use 

2010  USA  MathEduc Manipulative use  Data-
insamling 

Manches, 
Andrew & 
O'Malley, 

Claire 

The Effects of Physical 
Manipulatives on Children's 

Numerical Strategies 

2016 Stor-
britannien 

ERIC Manipulativ*,mathematics 
education, "Primary school" 

or "elementary school" or 
"ground school", concrete 

Experiment
ell studie 

McGuire, 
Patrick ; Kinzie, 
Mable & Berch, 

Daniel  

Developing Number Sense i 
Pre-K with Five-frames 

2012  USA  ERIC Manipulativ* use, 
mathematic*, primary school 

Litteratur-
studie 

McNeil, Nicole 
M.; Uttal, David 

H.; Jarvin, 
Linda & 

Sternberg, 
Robert J 

Should You Show Me the 
Money? Concrete Objects 

Both Hurt and Help 
Performance on 

Mathematics Problems 

2009  USA  ERIC Manipulativ*,mathematics 
education, "Primary school" 

or "elementary school" or 
"ground school", concrete 

Experiment
ell studie 

Moyer, Patricia 
S. 

Are We Having Fun Yet? 
How Teachers use 

Manipulatives to Teach 
Mathematics.   

2001 USA ERIC Manipulativ*,mathematics 
education, "Primary school" 

or "elementary school" or 
"ground school", concrete 

Observa-
tion, 

intervjuer 

Swan, Paul & 
Marshall, Linda  

Revisiting  
Mathematics Manipulative 

Materials  

2010  Australien  ERIC Manipulativ*,mathematics 
education, "Primary school" 

or "elementary school", 

 Enkät-
undersök-

ning 
Uribe-Flórez, 

Lida J. & 
Wilkins, Jesse 

L. M. 

Elementary School 
Teachers' Manipulative Use 

2010 USA ERIC Manipulativ*,mathematics 
education, "Primary school" 

or "elementary school" or 
"ground school", concrete 

Enkät-
undersök-

ning 
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Uttal, David H; 
Scudder 

Kathryn V. & 
DeLoache, Judy 

S.  

Manipulatives as Symbols: 
A New Perspective on the 
use of Concrete Objects to 

Teach Mathematic 

1997 USA Unisearch Manipulative, symbols, 
mathematics, teach 

Litteratur-
studie 

Wickstrom, 
Megan H.  

Piecing it  
Together 

2014  USA  ERIC Manipulativ* use, 
mathematic*, primary school 

Observa-
tion, 

diskussion, 
undervis-

ning 

 
4.4 Metoddiskussion 
 
Vi anser att våra metoder varit välfungerande och genererat i ett stort utbud av relevant 

forskningslitteratur. Sett till våra slutgiltiga urval har vi i vissa fall frångått våra avgränsningar, 

dessa avgränsningar presenteras och motiveras nedan.  

 

Artikeln Manipulatives as symbols skriven av Uttal, Scudder och DeLoache (1997), har 

utgivningsår 1997, vilket inte stämmer in på vår avgränsning gällande litteraturens ålder. Vi valde 

som tidigare nämnt år 2000 som gräns. Vi beslutade ändå att ta med denna artikel på grund av dess 

relevans inom vårt valda område. Detta på grund av dess inriktning på hur symboliska relationer 

kunde kopplas samman med laborativt material. Denna inriktning fanns inte med i vårt ursprungliga 

urval, men den tillförde en relevant aspekt. Ytterligare en avgränsning som vi i vissa fall frångått i 

urvalet handlar om elevernas ålder. Detta har berott på svårigheter att hitta renodlade studier inom 

grundskolans tidigare år och åldrarna fem till elva år. Något vi dessutom fått ta hänsyn till är att det 

skiljer mellan länderna gällande hur skolsystemet är uppdelat med årskurser och åldrar. Vi väljer 

här att redovisa de artiklar som frångår vårt åldersspann, dock inte de artiklar som enbart frångår 

med ett år gällande vår avgränsning. En artikel som överstiger vårt åldersspann är Revisiting 

Mathematics Manipulative Materials av Swan och Marshall (2010). I denna artikel har lärare som 

undervisar i årskurserna F-9 deltagit i undersökningen. Ytterligare en artikel som överstiger vårt 

valda åldersspann är Are we having fun yet av Moyer (2001). Denna artikel berör lärare som 

undervisar på mellan- och högstadiet. Artikeln; Developing Number Sense i Pre-K with fiveframes 

skriven av McGuire, Kinzie och Berch (2012) fokuserar på yngre elever upp till fem år och till 

mesta dels undervisning i förskolan. Trots att dessa tre artiklar i viss mån frångår våra 

avgränsningar anser vi ändå att de har tillfört intressant information och infallsvinklar som vi inte 

funnit i andra artiklar.  
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5. Resultat  
 
Nedan presenteras vår utvalda forskningslitteratur utifrån tre teman. Dessa teman är; sambandet 

mellan konkret och abstrakt matematik, lärarens roll i arbetet med laborativt material och 

kommunikation och diskussion i samband med laborativt material. Vi valde dessa teman då de på 

ett tydligt sätt framkom i litteraturen, viss litteratur återfinns under flera teman.  
 

5.1 Sambandet mellan konkret och abstrakt matematik 
 
I Margareta Engvalls (2013) avhandling; Handlingar i matematikklassrummet, var syftet att 

beskriva, analysera och förstå undervisningen inom matematik på lågstadiet. Närmare bestämt var 

det fokus på skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion och hur undervisningen ger eleverna 

möjlighet att lära sig detta. Engvall genomförde en fältstudie i fem olika klassrum, med start på 

våren i årskurs 2 och fortsatt under hösten i årskurs 3. Lektionerna videofilmades och analyserades 

sedan. Det analyserade resultatet visade på fyra olika undervisningsverksamheter inom matematik, 

vilket i studien kopplades samman till de förmågemål som beskrivs i Lgr 11. De olika 

undervisningsverksamheterna skiljde sig åt på många plan och de har analyserats med inspiration 

från flera olika analysmodeller. Vissa delar av analysen berör hur det arbetas med laborativt 

material i de olika klassrummen. Engvalls (2013) studie bekräftar forskning som säger att det 

laborativa materialet är effektivt att använda när något nytt ska läras in. Den beskriver också att 

målet för eleverna är att klara sig utan det laborativa hjälpmedlet, det ska enbart vara ett 

tankeredskap. Resultatet beskriver vikten av att materialet inte enbart används för att manipulera sig 

fram till ett svar utan att det används för att beskriva räknemetoder. Ytterligare en aspekt gäller 

användandet av pengar i matematikundervisningen. Det är viktigt att läraren är lyhörd på hur 

elevernas eget användande av pengar ser ut, detta för att efterlikna det i undervisningen. Om det inte 

efterliknas blir materialet inte vardagsnära och har då svårt att fungera som ett konkretiserande 

material. Av den anledningen är det centralt att uppgifterna överensstämmer med verkligheten för 

att kopplingen mellan konkret och abstrakt matematik ska ske. 

 

Paul Swan och Linda Marshalls (2010) studie; Revisiting Mathematics Manipulative Materials 

berör också övergången mellan den konkreta och abstrakta matematiken. Studien bygger på en 

enkätundersökning genomförd på utvalda grundskolor i västra Australien. Verksamma lärare fick 

svara på vilket laborativt material de använde sig av i undervisningen, samt på vilket sätt det 

laborativa materialet användes. Denna enkätundersökning resulterade i svar från över 820 lärare i 

årskurserna F-9 på cirka 250 olika skolor. I enkäten fick lärarna även möjlighet att lämna en 

skriftlig kommentar och det genomfördes intervjuer med utvalda lärare. Det framkom genom 
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enkätstudien att de laborativa material som var mest förekommande i undervisningen var 

tiobasmaterial, stavar, multikuber, unifixkuber, tangrampussel och dominobrickor. Studien visar 

vidare att det är viktigt att eleverna får använda sig av laborativt material när de introducerades för 

ny matematik. Målet är sedan att eleverna ska kunna arbeta självständigt utan det laborativa 

materialet som hjälp, något som är avgörande för det matematiska tänkandet.  

 

Ytterligare en studie som behandlar konkret och abstrakt matematik är; Should You Show Me the 

Money? skriven av Nicole M. McNeil, David H. Uttal, Linda Jarvin och Robert J. Sternberg (2009). 

Studien omfattar ett test där 113 elever i åldrarna 9-12 år fick visa hur de löste textuppgifter som 

handlade om pengar. Eleverna delades in i tre grupper där de skulle lösa samma textuppgifter med 

olika hjälpmedel. De fick antingen använda sig av verklighetstrogna pengar, icke verklighetstrogna 

pengar (papperslappar med enbart siffror på som angav värdet), eller enbart papper och penna. 

Resultatet visade att de elever som hade tillgång till det verklighetstrogna laborativa materialet 

gjorde fler fel än de elever som inte hade tillgång till det. Bäst resultat fick kontrollgruppen som 

enbart använde sig av papper och penna. Forskarna förklarar resultatet genom att de 

verklighetstrogna pengarna kan leda elevernas uppmärksamhet bort från den matematik som det 

laborativa materialet förväntades representera. Forskarna skriver att eleverna kopplar samman de 

verklighetstrogna pengarna med en vardaglig kontext, vilket leder deras uppmärksamhet till andra 

saker än materialets tänkta syfte. Forskarna påpekar i sin slutsats att användningen av 

verklighetstroget material i vissa fall ändå kan vara givande för eleverna, då specifikt när det 

används i samband med diskussioner och instruktioner. Forskarna beskriver att läraren har ett 

viktigt ansvar för att materialet används vid rätt tillfälle och av rätt anledning.  

 

Precis som pengar är tiobrädet sedan många år tillbaka ett vanligt förekommande laborativt material 

som används av lärare för de yngre skolåldrarna. Det är dock inte lika vanligt att man som lärare 

använder fembrädet inom matematikundervisning i de ännu yngre åldrarna. Patrick McGuire, 

Mable B. Kinzie och Daniel B. Berch (2012) ville därför i sin litteraturstudie; Developing Number 

Sense i Pre-K with Fiveframes, visa på användningsområden till fembrädet. De ville också 

utvärdera om och på vilket sätt fembrädet kan ha god inverkan på matematikinlärningen, främst för 

yngre elever. Tidigare forskning visar att en god taluppfattning i förskolan är sammankopplad med 

fortsatta goda matematikresultat, framförallt gällande aritmetiska färdigheter samt strategier. 

Forskning visar även att fembrädena kan hjälpa elever att utveckla en god taluppfattning och då 

specifikt gällande att utveckla ett till ett-korrespondens. Brädet kan hjälpa eleverna att åtskilja 

objekt som de redan har räknat. När fembrädet introduceras är det dock viktigt att de objekt som 

läggs på brädet är identiska. Detta gör att eleverna inte blir distraherade av olika sorters objekt, utan 
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lättare kan fokusera på räknandet. Viktigt är också att objekten placeras ut från vänster till höger, 

för att koppla till läsriktningen. Elever har ofta svårt att koppla den konkreta matematiken till den 

abstrakta. Det blir därför problematiskt när elever kan lösa svårare tal med hjälp av laborativt 

material än vad som kan lösas med bara papper och penna, vilket visar att det konkreta och 

abstrakta inte hänger samman. Därför understryks det i denna studie att även när det arbetas med 

enkla tal med hjälp av fembrädet måste läraren koppla till abstrakt matematik. Det måste betonas att 

de objekt som placeras ut på brädet har en matematisk mening. 

 

Manipulatives as Symbols är ytterligare en studie som hamnar under temat om konkret och abstrakt 

matematik. Det är en litteraturstudie gjort av David H. Uttal, Kathryn V. Scudder och Judy S. 

DeLoache (1997). Denna litteraturstudie berör elever runt fem år och inriktar sig på hur elever 

förstår symboliska relationer, vilket också har betydelse för deras förståelse av laborativt material. 

Forskarna skriver att problem som uppstår när elever använder sig av laborativt material ofta är 

samma som vid användning av matematiska symboler. För att elever ska lära sig genom att använda 

laborativt material behöver de förstå att det laborativa materialet representerar något matematiskt. 

Att använda sig av konkreta föremål i undervisningen hjälper eleverna att skapa ett samband mellan 

vardagliga erfarenheter samt matematiska begrepp och symboler. Dessa vardagliga exempel kan 

underlätta elevernas förståelse. Forskarna kommer fram till att man inte ska använda sig av 

komplexa och färgglada objekt vid arbetet med laborativt material då detta kan ta fokus från 

matematiken. Det framkommer även att läraren har en viktig roll i att ge eleverna tydliga 

instruktioner samt att kommunicera. Eleverna ska introduceras för symboler och laborativt material 

samtidigt, detta för att kunna arbeta med dessa parallellt.   

 

Andrew Manches och Claire O'Malley (2016) har i sin studie; The Effects of Physical 

Manipulatives on Children's Numerical Strategies undersökt hur användandet av laborativt material 

påverkar elevers problemlösningsstrategier. De genomförde två undersökningar som inkluderade 

elever i fyra till sju års ålder. I den första studien deltog 32 elever, hälften fick tillgång till det 

laborativa materialet unifixkuber och resterande elever använde inget material. Eleverna skulle lösa 

ett problem, som hade flera möjliga lösningar, vilket också efterfrågades. Man kom i denna första 

studie fram till att eleverna som fick använda laborativt material kom fram till fler lösningar på det 

givna problemet än de andra eleverna. Det framkom också att gruppen som använde laborativt 

material hade möjlighet att använda fler strategier än kontrollgruppen. Deras andra studie ville 

jämföra effekten av användandet av fysiskt laborativt material och bilder. De ville se hur den 

spatiala dimensionen hos de fysiska materialen påverkade. Denna studie omfattade 100 elever och 

det laborativa material som användes var träklossar. Även i denna studie var det ett problem med 
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flera möjliga lösningar som behandlades. Resultatet blev att gruppen som använde laborativt 

material kom fram till fler lösningar och använde fler strategier än den andra gruppen. Resultatet av 

de båda studierna visade att användandet av laborativt material kan öka antalet använda strategier 

hos elever. Manches och O'Malley (ibid.) vill dock poängtera att den inte kan ge svar på exakt när 

användandet ska ske för att stötta elevernas lärande. Det poängteras också att det laborativa 

materialet kan hjälpa eleverna att välja mer effektiva strategier, strategier som i framtiden kan 

komma att användas även utan materialet. Vidare beskriver forskarna vikten av att sträva mot 

utvecklandet av elevers tänkande med hjälp av laborativt material. Detta för att kunna stödja deras 

fortsatta utveckling och efterhand kunna bli självständiga utan materialet.  

 
5.2 Lärarens roll i arbetet med laborativt material 
 
Are We Having Fun Yet?, är en studie gjord av Patricia S. Moyer (2001) där syftet var att undersöka 

hur lärare använder sig av laborativt material inom matematikundervisningen. Forskaren undersökte 

tio mellan- och högstadielärares användning av laborativt material genom intervjuer och 

observationer. Hon ville både undersöka hur och varför användningen skedde. Det laborativa 

material som användes flitigast var hundrabrädet, alltså tiobasmaterial. Många av lärarna beskrev, 

både i intervjuer och på lektioner, begreppen rolig matematik och riktig matematik. Med uttrycket 

rolig matematik menades spel, användande av laborativt material och liknande. Med begreppet 

riktig matematik menades prov, arbete i lärobok samt arbete med papper och penna. Många lärare 

menade att genom att använda laborativt material fick eleverna ha roligt. De ansåg att det var ett 

större nöje för eleverna när lärarna använde material i undervisningen. Flera av lärarna ansåg även 

att arbete med laborativt material skulle fungera som en belöning.  Lärares förutfattade meningar är 

sammankopplade med dennes handlingar i klassrummet. Moyer (ibid.) slår fast att om laborativt 

material enbart används som rolig matematik kommer materialet inte användas effektivt. Man 

sänder också signaler till eleverna att ett utforskande arbetssätt och arbete med representationer inte 

är riktig matematik. Därför måste alltid de matematiska förhållandena kopplas samman med det 

laborativa materialet (ibid.).  

 

Studien visar också att många lärare saknar kunskap om hur matematiska förhållanden kan 

representeras av material. Det är heller inte helt säkert att lärarnas och elevernas tolkning av 

materialets användning och betydelse överensstämmer. Om elever ges fri tillgång till materialet 

ökar deras självbestämmande, men det kan också resultera i svårigheter för läraren att följa med 

eleverna i deras tankegångar och användning av materialet. Moyer (ibid.) skriver också att en 

utmaning för läraren är att tolka elevernas representationer av sitt eget matematiska tänkande och att 

i undervisningen använda korrekt material vid rätt matematiskt innehåll. Studiens resultat visar att 
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det inte räcker med att material används i klassrummet, utan det viktiga är hur materialet används. 

Det måste inkluderas in i den ordinarie undervisningen och inte ses som en separat del. Det 

laborativa materialet måste fungera som en hjälp att omvandla ny kunskap till bestående kunskap. 

Läraren måste då fungera som en guide för eleverna och hjälpa dem koppla samman konkreta 

objekt och abstrakt matematik. Med bättre kunskap om hur laborativt material kan användas kan 

också lärarens motivation att använda det på rätt sätt öka (ibid.).  

 

Liksom föregående artikel tar Lida J. Uribe-Flórez och Jesse L. M. Wilkins (2010) studie; 

Elementary School Teachers' Manipulative Use, fasta på lärarens inställning till laborativt material. 

Studien hade till syfte att undersöka om det fanns några samband mellan lärares bakgrund, den 

årskurs de undervisade i och deras tilltro till och användning av laborativt material. De skickade ut 

en undersökning till 503 lågstadielärare där de fick svara på flera olika frågor angående inställning 

till laborativt material, samt hur frekvent de använde sig av det. En sammanställning av denna 

undersökning visade att de lärare som oftast använde laborativt material var de som undervisade i 

förskoleklass. Det blev sedan mindre vanligt ju högre upp i årskurserna man undervisade. Det var 

också mindre vanligt ju äldre lärarna var, men samtidigt vanligare ju mer erfarenhet de hade. Det 

betyder alltså att de yngre lärarna med mest yrkeserfarenhet var de som oftast använde laborativt 

material i sin undervisning. Detta visar att stor erfarenhet och god kunskap kring arbete med 

laborativt material är viktiga faktorer för att använda det i sin undervisning. Även lärare som har en 

positiv tro och inställning till att det är viktigt med laborativt material inkluderar det oftare i sin 

egen undervisning. Sammanfattningsvis visar studiens resultat att det finns ett samband mellan 

lärares egen tilltro till och kunskap kring laborativt material och dess användning i klassrummen.  

 

Precis som Moyer (2001) beskriver även Engvall (2013), i den tidigare nämnda avhandlingen, 

utmaningen för läraren att följa elevernas resonemang kring användning av representationer. Hon 

skriver att om eleverna har fri tillgång till material i klassrummet är det ofta svårt för läraren att 

tolka användningen av materialet. Det ställs stora krav på lärarens kompetens och att man har god 

kunskap om hur de matematiska idéerna hos eleverna kan representeras genom laborativt material. 

För lärarens del kan det därför vara en fördel att i förväg plocka fram och bestämma vilket sorts 

laborativt material som ska användas vid en specifik lektion eller arbetsområde. Detta för att läraren 

ska kunna förbereda sig på de kopplingar och representationer som eleverna kan tänkas göra i sina 

uträkningar. Om läraren inte kan stötta och förstå hur eleverna tänker kring materialet och 

räknemetoderna, kan det resultera i att materialet används felaktigt och att elevernas förståelse kring 

matematiken uteblir. Studiens resultat bekräftar liksom tidigare forskning att det kan vara svårt för 

elever att förstå hur tiobasmaterial kan kopplas samman med det skrivna talet. Här har läraren 
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återigen en viktig roll i att stötta hur materialet ska placeras på bänken för att fungera som en 

korrekt representation och överensstämma med positionssystemet (ibid.). 

 

Swan och Marshall (2010) beskriver i sin studie, som vi tidigare presenterat, att verksamma lärare 

anser att det laborativa materialet resulterar i ett ökat intresse hos eleverna, samt att det hjälper och 

engagerar dem. De menar vidare att det skapar bättre förståelse hos eleverna samt att det fungerar 

som en visuell hjälp i undervisningen. Det framkommer också av denna studie att det är viktigt att 

användningen av det laborativa materialet övervakas och följs upp av läraren. Läraren behöver även 

hålla sig uppdaterad gällande vilket laborativt material som finns på marknaden. Forskarna 

beskriver att det är viktigt att läraren alltid har ett syfte av användandet av materialet, annars kan det 

leda till matematiska missuppfattningar.  

 
5.3 Kommunikation och diskussion i samband med laborativt material  
 
Piecing it Together, är en studie genomförd av Megan H. Wickstrom (2014) som bygger på tre 

dagars undervisning med elever i årskurs 2. Studien berör mätning och area och inkluderar 

observation, diskussion och undervisning. Undervisningen hade till syfte att med hjälp av laborativt 

material utmana eleverna gällande mätning, samt ge dem en introduktion till area. Det laborativa 

materialet hade till syfte att göra den abstrakta matematiken mer konkret. De laborativa material 

som inkluderades i undervisningen var en bok som presenterade olika matematiska problem, samt 

utklippta kvadrater som eleverna skulle använda sig av till sina beräkningar. Problemen som 

presenterades genom boken skulle sedan lösas med hjälp av frågor, diskussion och det laborativa 

materialet. Eleverna använde sig av det laborativa materialet genom att testa och prova sig fram, de 

fick diskutera med varandra, i grupper och redovisa framför klassen. De fick redogöra sina tankar 

för varandra genom att använda sina egna ord, vilket resulterade i att de fick en förståelse för 

begreppet area. Diskussionerna ledde till att eleverna kunde rätta sig själva samt komma med 

konkreta tips till sina klasskamrater. Studien visade att det laborativa materialet underlättade, samt 

utvecklade elevernas förståelse för mätning och area. Genom att eleverna fick diskutera, bygga, 

skapa och föreställa sig blev de också insatta i de svårigheter som kan uppstå i samband med 

mätning av area. 

 

Även Karl W. Kosko och Jesse L. M. Wilkins (2010) skriver att många studier kring laborativt 

material påtalar att kommunikation är ett viktigt verktyg när man implementerar och arbetar 

laborativt. Dock saknades det empiriska studier som bekräftar detta samband, vilket resulterade i 

deras studie; Mathematical Communication and Its Relation to the Frequency of Manipulative use. 

De använde sig av ett frågeformulär som skickades ut till lärare som undervisade i årskurs 5. De 
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skolor som involverades var åtskilda geografiskt och även olika gällande sociokulturella 

förutsättningar. Det formulär som lärarna fick svara på innehöll tre påståenden, dessa skulle sedan 

besvaras utifrån varje elev i klassen. Lärarna skulle gradera från ett till fyra hur ofta eleven sågs 

göra något av följande; 

a) Skriva några få meningar om hur man löser ett matematiskt problem. 

b) Diskutera lösningar till matematiska problem med andra elever. 

c) Arbeta med laborativt material. 

Det som forskarna var intresserade av att få se var hur ofta dessa tre delar, skriftlig kommunikation, 

muntlig kommunikation samt arbete med laborativt material, användes tillsammans. Därför 

användes olika koefficienter för att upptäcka dessa samband. Dessa analyser visade att ju oftare 

elever observerades använda laborativt material, desto oftare observerades de skriva och diskutera 

kring matematik och vice versa. Studien visar alltså att det existerar ett positivt direkt samband 

mellan dessa tre delar. Dock presenterar studien ingen direkt beskrivning av hur denna koppling 

finns. Forskarna diskuterar att det är svårt att veta om sambandet beror på hur läraren väljer att 

arbeta eller hur eleverna arbetar. Studien visar att elever som arbetar med laborativt material är mer 

benägna att också använda den skriftliga och muntliga kommunikationen. Resultatet visade att 

elever använder sig av skriftlig matematik i större utsträckning än av laborativt material. En 

förklaring till detta, tror Kosko och Williams (ibid.) är att användandet av laborativt material kräver 

större planering och förberedelse. Det anses vara lättare för både elever och lärare att använda sig 

av skriftlig matematik, då det ligger närmre till hands. Forskarna betonar att kommunikation, både 

skriftlig och muntlig, samt laborativt material har ett viktigt samband.  

  

Även Engvall (2013) inkluderar kommunikation som en viktig del i arbetet med laborativt material. 

I hennes studie framkommer att det är viktigt att läraren kommenterar och diskuterar elevernas 

redovisningar vid användandet av laborativt material. Det påvisas dock i studien att detta inte alltid 

överensstämmer med verkligheten. Det blir snarare att läraren modifierar och påtalar hur hen själv 

föredrar att uppgiften ska lösas. Intentionen är förmodligen att förtydliga elevernas tankegångar 

med omformuleringar, men det blir istället att läraren presenterar ett snarlikt tankesätt och inte tar 

hänsyn till det som eleverna valt.  

 

I McGuire, Kinzie och Berchs (2012) studie, som vi tidigare presenterat, påpekas också vikten av 

diskussion och kommunikation i samband med laborativt material. Forskarna skriver att det är 

viktigt att diskutera tillsammans kring fembrädena och det matematiska innehåll som representeras. 

Det är viktigt att läraren även vid enkla räkneoperationer får eleverna att förstå att fembrädet och 

andra laborativa hjälpmedel är symboler som har matematisk mening. Detta kan enligt studien bäst 
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ske genom kontinuerliga diskussioner kring materialet och dess användning. Dessa hjälpmedel och 

diskussioner kan bidra till att utmana eleverna i sitt tänkande samtidigt som de utvecklar god 

grundläggande taluppfattning.  

 

Vi har sammanställt de mest framträdande resultaten från vår redovisade forskningslitteratur. För att 

skapa en överskådlig bild har vi valt att sortera dessa utifrån våra valda teman, samt vinster och 

hinder för att koppla till våra frågeställningar. Detta resulterade i tabellen som presenteras nedan. 

 

  
Tabell 2. Innehåller en sammanfattning av forskningslitteraturen i förhållande till studiens teman och frågeställningar. 
 
 

Tema Vinster Hinder 
 

 
 

 
Sambandet mellan konkret och 

abstrakt matematik 

• Effektivt när något nytt ska läras 
in.  

• Vid beskrivning av 
räknemetoder.  

• Användning av verklighetstroget 
material vid instruktioner.  

• Kombinera vardagliga exempel 
tillsammans med laborativt 
material.  

• Elever använder fler och mer 
utvecklade strategier. 

• Elever manipulerar sig fram till ett 
svar.  

• Om uppgifter inte överensstämmer 
med elevernas vardag.  

• Verklighetstrogna pengar tar fokus 
från matematiken.   

• Elever blir beroende av det 
laborativa materialet.  

• Färgglatt och komplext laborativt 
material kan leda bort 
uppmärksamheten. 

 
 
 

Lärarens roll i arbetet med 
laborativt material 

• Fri tillgång till materialet ökar 
elevers självbestämmande.  

• Stor erfarenhet och kunskap kring 
användandet hos läraren, bidrar 
till elevers positiva utveckling.  

• Lärarens positiva inställning till 
materialets effekter påverkar 
eleverna positivt. 

  

• Fri tillgång till materialet 
försvårar för läraren att följa med 
i elevernas tankegångar.  

• Bristande kunskap hos läraren.  
• Missuppfattningar mellan elev och 

lärare.  
• Att läraren har en negativ 

inställning till materialet. 
• Användning utan uppföljning, 

utvärdering och klart syfte. 

 
 
 
 

Kommunikation och diskussion i 
samband med laborativt material 

• Kombinationen av laborativt 
material och diskussion, både i 
grupp och helklass leder till ökad 
förståelse. 

• Skriftlig och muntlig 
kommunikation i samband med 
laborativt material.  

• Diskussion av materialets 
matematiska innehåll.   

• Kontinuerliga diskussioner. 

• Elevers tankegångar kring 
materialet ersätts av lärarens egna 
förklaringar. 

• Enkla uträkningar med laborativt 
material sker utan att det 
kommenteras. 
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6. Diskussion  
 
Detta konsumtionsarbete har fokuserats på laborativt material och dess möjligheter inom 

matematikundervisningen. Med hjälp av vår valda forskningslitteratur kommer vi nedan presentera 

samt diskutera våra två frågeställningar, var för sig. Resultaten från analysen av vår 

forskningslitteratur diskuteras i förhållande till varandra samt i förhållande till den teoretiska 

bakgrund vi tidigare redovisat.  

 
6.1 Vinster vid arbete med laborativt material inom matematikundervisningen 
 
Som vårt resultat visar finns det många vinster med att använda sig av laborativt material inom 

matematikundervisningen. Sett till vårt första tema som berörde sambandet mellan konkret och 

abstrakt matematik, fann vi flera intressanta resultat som vi kan koppla till vår teoretiska 

referensram. Både Engvall (2013), Moyer (2001) samt Swan och Marshall (2010) skriver att det är 

speciellt effektivt att använda sig av laborativt material när elever introduceras för ny matematik. 

Målet är att göra ny kunskap till bestående kunskap och koppla samman den konkreta och abstrakta 

matematiken. Denna slutsats kan även kopplas till det Woolfolk och Karlberg (2015) skriver om 

Vygotskij och hans idé om assisterat lärande, vilket innebär att elever ges stöd i början av 

undervisningen för att sedan klara sig på egen hand. Detta kopplas också till Deweys tro om att 

aktivitet är centralt under inlärningsprocessen (Dewey, 2004). Att eleverna slutligen ska klara sig på 

egen hand, utan det laborativa materialet, är något som Engvall (2013) och Swan och Marshall 

(2010) tar upp som ett av målen med användandet av laborativt material. Även Manches och 

O'Malley (2016) håller med om att materialet ska användas för att skapa förståelse, men för att 

eleverna ska utveckla sitt matematiska kunnande behöver de kunna arbeta självständigt utan det 

laborativa materialet. Denna tanke kan kopplas till Björklund och Grevholm (2014) då de beskriver 

att målet för eleverna är att kunna räkna utan att använda sig av det laborativa materialet. Engvall 

(2013) skriver vidare att det laborativa materialet till en början ska hjälpa eleverna att kunna se 

vilken räknemetod som ska användas. Enligt Imsen (1999) ansåg Dewey att material och 

undersökning är centrala delar i elevers process för att tillägna sig kunskap. Detta stödjer då tanken 

om att laborativt material med fördel ska användas i början av elevers inlärning. 

 

McNeil m.fl. (2009) skriver att verklighetstroget material, såsom pengar, har visat sig vara givande 

för matematikundervisningen, framförallt i samband med instruktion och diskussion. Detta stödjs av 

Uttal m.fl. (1997) som skriver om att när vardagliga exempel kombineras med laborativt material 

har det resulterat i god matematisk förståelse hos elever. Dessa resultat kan kopplas samman med 

Deweys filosofi, då han ansåg att elever behöver utgå från sin egen verklighet för att tillägna sig 

kunskap, samt att erfarenhet är av betydelse för inlärning (Dewey, 2004).  
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Genom vår analys av resultatet under temat om lärarens roll i arbetet med laborativt material kom vi 

fram till att läraren har stor roll i att arbetet med materialet resulterar i vinster för elevers lärande. Vi 

har också sett att lärarens erfarenhet och kunskap har betydelse för i vilken utsträckning det 

laborativa materialet används. Uribe-Flórez och Wilkins (2010) beskriver i sin artikel vikten av att 

läraren har en positiv inställning och tilltro till materialet, vilket har visat sig ha betydelse för 

effekten av användandet. McGuire m.fl. (2012) skriver också om lärarens betydelse i användandet 

av laborativt material. Den positiva effekten har varit tydligare då läraren demonstrerar en tydlig 

koppling mellan materialet och matematiken. Detta kan relateras till Vygotskijs tankar om hur 

läraren ska stötta elever under lärandets första faser för att sedan gradvis låta eleverna arbeta 

självständigt. Det assisterande lärandet kopplas samman med den proximala utvecklingszonen och 

dess funktion (Woolfolk & Karlberg, 2015).  

 

Under temat om kommunikation och diskussion i samband med laborativt material kunde vi se 

tydliga samband och urskilja vinster i dessa samband. Både Engvall (2013), Kosko och Wilkins 

(2010), McGuire m.fl. (2012) och Wikstrom (2014) ser diskussion och kommunikation som en 

viktig del i arbetet med laborativt material. Wikstrom (2014) skriver i sin artikel att diskussioner 

och grupparbeten i samband med laborativt material kan öka självrättning och elevers förståelse för 

matematik, samt utmana deras matematiska tänkande. Kosko och Wilkins (2010) skriver också om 

vinsten gällande användandet av laborativt material då det har ett tydligt samband med skriftlig och 

muntlig kommunikation. Dessa aspekter kan tydligt kopplas till Vygotskijs teori om hur elever bäst 

lär av varandra och med hjälp av språket. Just det språkliga uttrycket lägger grund till elevers 

kognitiva utveckling och gör det möjligt för dem att ställa frågor och uttrycka idéer, vilket kan 

hjälpa dem att lösa svårare uppgifter (Björklund & Grevholm, 2014; Woolfolk  Karlberg, 2015).  

 

Engvall (2013) kommer fram till att det är viktigt att både lärare och elever kommenterar och 

diskuterar, både i grupp och i helklass vid användandet av laborativt material. Detta framkommer 

också hos McGuire m.fl. (2012) som skriver att det är viktigt att man tillsammans diskuterar 

materialet och dess matematiska betydelse. Vikten av kommunikation och diskussion i samband 

med lärande är genomgående både hos Vygotskij och Dewey. Inom Vygotskijs lära skrivs det om 

hur materiella redskap gör det möjligt för elever att kommunicera, tänka och skapa kunskap i 

samspel med andra. Det beskrivs vidare att elever lär med hjälp av andra och med hjälp av språket 

(Björklund & Grevholm, 2014; Høines, 2000; Woolfolk & Karlberg, 2015). Detta överensstämmer 

med Deweys filosofi om hur lärande uppstår genom handling och kommunikation (Dewey, 2004; 

Imsen, 1999). 
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Swan och Marshall (2010) beskriver ytterligare en vinst med användandet av laborativt material, 

nämligen att det ökar elevers intresse och förståelse för matematik. Detta då materialet stöttar och 

engagerar, samt fungerar som en god visuell hjälp i undervisningen. Imsen (1999) beskriver 

Deweys tankar om att eleverna ska arbeta aktivt och skaffa sig egna erfarenheter kring det 

matematiska innehållet, vilket kommer lägga en god grund för inlärning. McGuire m.fl. (2012) 

belyser vinsten med användandet av laborativt material i de lägre årskurserna, då det kan bidra till 

utvecklandet av en god taluppfattning. En tidig utvecklad taluppfattning är en tydlig 

framgångsfaktor för en fortsatt god matematisk utveckling (ibid.). Vidare nämns i Manches och 

O'Malleys (2016) studie att användandet av laborativt material kan bidra till att eleverna utvecklar 

och använder fler och mer utvecklade strategier.  

 
6.2 Hinder vid arbete med laborativt material inom matematikundervisningen 
 
I vårt resultat kan man också urskilja vissa hinder vid arbetet med laborativt material inom 

matematikundervisningen. Under vårt första tema i resultatet som handlar om sambandet mellan 

den konkreta och abstrakta matematiken, dök flera hinder upp. Ett av dessa beskriver McGuire m.fl. 

(2012) då de talar om svårigheten som uppstår när elever blir beroende av materialet för att kunna 

genomföra sina uträkningar. Detta kan visa sig genom att elever kan räkna svåra tal med hjälp av 

laborativt material, tal som de sedan inte kan räkna ut på egen hand. Eleverna har då inte förstått 

den abstrakta matematik som ligger bakom (ibid.). Detta kan kopplas till Björklund och Grevholm 

(2014) då de skriver att elever slutligen ska kunna räkna den abstrakta matematiken utan konkreta 

exempel. Woolfolk och Karlberg (2015) skriver om Vygotskijs tankar om det assisterande lärandet 

med hjälp av laborativt material och att eleverna så småningom ska klara sig utan detta. Om 

eleverna istället fastnar i det assisterande lärandet kan det resultera i att inlärningen inte utvecklas 

optimalt.  

 

Engvall (2013) nämner ytterligare en felaktig användning av laborativt material, vilket kan skapa ett 

hinder för elevernas förståelse. Det sker när elever enbart använder sig av materialet för att 

manipulera sig fram till ett svar och inte för att beskriva räknemetoder. Läraren måste vara vaksam 

på hur eleverna använder materialet och i vilket syfte. Vid felaktig användning måste läraren guida 

eleverna och erbjuda andra strategier och nya tankesätt.  

 

Användandet av verklighetstroget material kan även skapa vissa hinder. McNeil m.fl. (2009) 

beskriver hur pengar kan ta fokus från det matematiska innehållet då eleverna i vissa fall inte förstår 

att pengarna representerar något matematiskt. Då pengar är ett sorts grupperingsmaterial precis som 
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tiobasmaterial, kan användandet av tiobasmaterial vara att föredra för att undvika missuppfattningar 

(Solem m.fl. 2011). Viktigt är då, som Engvall (2013) skriver, att läraren demonstrerar användandet 

av materialet så att eleverna förstår kopplingen till positionssystemet. Detta stämmer överens med 

det som McIntosh (2008) skriver om hur tiobasmaterial är att föredra framför pengar. Detta på 

grund av den höga abstraktionsgrad som pengar har. Det kan kopplas samman med det resultat som 

McNeil m.fl. (2009) redovisar då de båda grupperna som använde pengar i någon form gjorde fler 

misstag än kontrollgruppen utan material. Vi anser att det vore intressant om man hade utrustat en 

av grupperna med tiobasmaterial, för att ännu tydligare få se på skillnader i resultatet. Detta för att 

verklighetstrogna pengar och icke verklighetstrogna pengar som grupperna fick använda, båda har 

högre abstraktionsgrad än tiobasmaterial. Dock redovisar inte författarna hur bekanta eleverna var 

med materialet pengar, samt den abstrakta matematik som de innebär. Detta gör att det blir svårt att 

dra tydliga slutsatser kring resultatet men att det också väcker många frågor hos oss. Vi blir 

uppmärksammade på hur komplext användandet av pengar som laborativt material blir i 

matematikundervisningen. Det kräver stor kunskap och förberedelse för att inte den abstrakta 

matematiken ska bli för svår och att bron mellan den konkreta och den abstrakta matematiken ska 

finnas.  

 

Uppgifter med verklighetstroget material stämmer inte alltid överens med elevernas verklighet, 

vilket kan skapa förvirring. Av den anledningen är det viktigt att läraren anpassar material och 

uppgifter efter elevgrupp (Engvall, 2013). Inte bara pengar kan ta fokus från det matematiska 

innehållet, utan som Uttal m.fl. (1997) skriver kan också färgglada och komplexa material förvirra 

och bli till ett hinder. Dewey (2004) beskriver att elever bör utgå från sin praktiska verklighet för att 

tillägna sig kunskap. Dessa olika tankar gör att vi drar slutsatsen att det är viktigt att 

verklighetstroget material används, men att användning sker med hänsyn till ovan nämnda aspekter.  

 

Även i vårt tema om lärarens roll i arbetet med laborativt material gick det att finna vissa hinder. Ett 

av dessa hinder var hur lärarens inställning till laborativt material hade betydelse för elevers lärande 

inom matematikundervisningen. Detta talar Moyer (2001) om då hon beskriver faran i att lärare 

refererar till arbetet med laborativt material som rolig matematik. Det kan då skicka ut en felaktig 

bild till eleverna gällande materialets syfte och leda till att det inte fungerar som ett hjälpmedel. 

Även Swan och Marshall (2010) nämner vikten av att läraren har ett tydligt syfte med inkludering 

av laborativt material i undervisningen och även utvärderar samt följer upp användningen av 

materialet. Det kan annars leda till att materialet inte fyller sitt matematiska syfte. Detta hänger 

även samman med lärarens kunskap inom matematik vilket både Engvall (2013) och Moyer (2001) 

belyser i sina texter. Saknar läraren relevant kunskap och kompetens kring användandet av 
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laborativt material kan det resultera i felaktig användning och istället bli ett hinder i undervisningen. 

Deras resultat kan också kopplas samman med Deweys tankar om betydelsen av att erbjuda 

eleverna en varierad undervisning, vilket ger goda förutsättningar för inlärning (Dewey 2004; 

Imsen, 1999). För att eleverna ska få ta del av en varierad undervisning ställs krav på att läraren har 

god kunskap och kompetens kring olika material och representationsformer.  

 

Både Vygotskij och Dewey anser att elever bör använda sig av laborativt material i undervisningen 

och att de ska få möjlighet att experimentera och laborera med detta (Dewey, 2004; Høines, 2000; 

Imsen, 1999). Men ett hinder med att ha fri tillgång till det laborativa materialet i undervisningen 

kan enligt Engvall (2013) och Moyer (2001) vara att det resulterar i svårigheter för läraren att förstå 

elevernas tankegångar. Det kan vara svårt för läraren att förbereda sig på alla de möjliga 

representationer eleverna kan skapa med hjälp av det laborativa materialet. Engvall (2013) föreslår 

att en lösning på detta kan vara att läraren i förväg plockat fram ett utvalt och avgränsat utbud av 

material inför lektionen. På detta sätt kan läraren lättare förbereda sig på de användningsområden 

och representationer som materialet kan tänkas få. Vi kan då dra slutsatsen att det är viktigt att 

elever erbjuds möjligheter att laborera med material men att läraren gjort en avgränsning av utbudet 

för att lättare kunna förstå elevernas tankegångar.  

 

Ett hinder uppmärksammades under temat om kommunikation och diskussion i samband med 

laborativt material. Det beskrivs enligt Engvall (2013) uppstå vid diskussioner kring användandet 

av materialet då missuppfattningar kan ske mellan elev och lärare. Läraren kan mer eller mindre 

omedvetet omformulera elevens förklaring så att den mer överensstämmer med lärarens egen 

lösning. Detta kan bli ett hinder för kommunikationen och resultera i att elevens resonemang inte 

lyfts fram.  

 

6.3 Avslutning  
 
 I detta avslutande stycke kommer vi med hjälp av diskussionen kring våra frågeställningar 

sammanfatta, dra slutsatser samt ge förslag på vidare forskning.  

 

Våra frågeställningar handlar om vilka vinster samt vilka hinder arbetet med laborativt material kan 

resultera i, sett till elevers lärande inom matematikundervisningen. Det är viktigt att eleverna får 

använda sig av laborativt material när de introduceras för ny matematik. Målet med användandet av 

laborativt material är att eleverna slutligen ska bli självständiga och kunna arbeta utan materialet. 

Materialet ska användas för att skapa förståelse, men för att det matematiska kunnandet ska 

utvecklas bör eleven inte bli beroende av det. Faran blir om eleverna bara använder materialet för 
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att manipulera sig fram till ett svar, det finns då en risk att materialets matematiska syfte inte fyller 

sin funktion. Här har läraren en viktig roll då hen behöver instruera och klargöra representationen 

av materialet. Läraren har stor betydelse för att användandet av laborativt material blir givande för 

eleverna. Det har visat sig vara viktigt att läraren har en god inställning samt bred kunskap om 

materialet. För goda resultat bör inställningen hos läraren vara att materialet ska användas som ett 

hjälpmedel och inte som en belöning eller som ett lekredskap. Denna inställning bör också 

kommuniceras till eleverna för att laborativt material ska fungera på bästa möjliga sätt. 

 

Det framkommer även att det är givande att använda laborativt material i samband med vardagliga 

exempel. Dock kan användandet av pengar ibland resultera i fel fokus hos eleverna. Det är också 

viktigt att ta hänsyn till olika materials abstraktionsgrader, där pengar är ett laborativt material med 

hög abstraktionsgrad. Ju högre abstraktionsgrad, desto svårare för eleverna att förstå matematiken 

bakom. Detta gör att det istället för att användas som ett hjälpmedel kan bli ett hinder. Återigen är 

lärarens kunskap viktig, kring hur och när materialet ska användas. För att vinsten med användandet 

ska bli så stor som möjligt, är det bra om läraren i förväg plockar fram relevant material för 

lektionens innehåll och syfte. Det är viktigt att man som lärare kan sätta sig in i elevernas 

tankegångar, vilket är lättare om det finns en begränsad och genomtänkt tillgång på laborativt 

material. Det har också visat sig vara viktigt att läraren har ett uttalat och genomtänkt syfte med 

användandet av materialet samt att det utvärderas och följs upp. Genom vår forskningslitteratur, 

samt vår teoretiska bakgrund, har vi kommit fram till att laborativt material är användbart vid 

enskilt arbete men framförallt i samband med diskussion och i grupparbeten.  

 

Slutsatsen av detta konsumtionsarbete är att laborativt material kan bidra till många vinster inom 

matematikundervisningen, men också att felaktig användning av materialet kan resultera i hinder. 

Centralt är att det finns ett syfte bakom användandet, det viktiga är inte bara att materialet används 

utan framförallt hur det används. Det stora ansvaret ligger hos läraren vilket innebär att 

användandet kräver god kunskap, tydligt syfte och planering.  

 

Något som inte tydligt har framkommit ur vårt resultat är hur användandet av det laborativa 

materialet skiljer sig åt mellan matematikens olika områden. Forskningslitteraturen har behandlat 

matematikundervisningen mer generellt. Av den anledningen ser vi detta som ett intressant område 

att forska vidare kring. Möjligen finns det specifika områden inom matematikundervisningen där 

det laborativa materialet har extra stor betydelse för elevernas lärande.  
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Bilaga 1 – Reflektion gjord av Amanda Israelsson 
 

Jag anser att jag och Fanny Jönsson har delat upp arbetet kring detta konsumtionsarbete på ett 

likvärdigt sätt. Vi har tillsammans kommit fram till ämnet för arbetet och har tillsammans 

formulerat syfte och frågeställningar. Jag har varit delaktig under hela arbetsprocessen gällande 

artikelsökning, urval av forskningslitteratur, läsning av forskningslitteratur, sammanställning samt 

under hela skrivprocessen. Jag har deltagit på samtliga handledningsseminarium och till dessa 

tillfällen varit påläst och förberedd. Vi har större delen av tiden suttit tillsammans och arbetat, vilket 

bidragit till god arbetsfördelning. Vissa dagar har vi suttit enskilt och skrivit i ett gemensamt 

Wordonline dokument, vilket gjort att vi kunnat följa varandras arbetsprocess väl. Jag anser att vi 

tillsammans har skapat detta konsumtionsarbete och att bådas insatser varit betydande för resultatet.  
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Bilaga 2 – Reflektion gjord av Fanny Jönsson 

 

Jag anser att jag och Amanda Israelsson har delat upp arbetet kring konsumtionsarbetet på ett 

likvärdigt sätt. Vi har tillsammans från början bollat idéer om ämnet till arbetet och ända till slutet 

har båda två varit lika betydande för arbetets färdigställning. Jag och Amanda har båda varit 

delaktiga i alla processer i skapandet av denna uppsats, dessa processer har varit; artikelsökning, 

urval av forskningslitteratur, läsning av forskningslitteratur, sammanställning samt skrivandet av 

arbetet. Jag har deltagit vid samtliga handledningstillfällen och kommit förberedd till dessa. Jag och 

Amanda har haft ett gemensamt dokument på WordOnline som gjort att vi båda har kunnat skriva 

enskilt men också när vi arbetat tillsammans. Jag anser att båda våra insatser har varit avgörande för 

att denna uppsats blivit färdigställd och att ingen av oss har gjort med än den andra. 
	


