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Sammanfattning 

Denna systematiska litteraturstudie har i syfte att studera hur lärares perspektiv på laborativ 

matematik framställs i tidigare forskning, där det empiriska materialet utgörs av 

vetenskapliga artiklar. Elevers resultat och intresset för matematiken fortsätter att försämras 

även om vi kan se en vändning utifrån senaste mätningar. Dock framkommer inte vad som 

ligger bakom den ändrade riktningen, vår tanke är att undervisningen inte varieras tillräckligt 

och den traditionella undervisningen dominerar. Kan därmed laborativ matematik vara en väg 

till lustfylldhet och förståelse? Resultatet visar en positiv syn på de laborativa materialen där 

det kan fungera som en bro mellan det konkreta och det abstrakta. Däremot förespråkar 

flertalet lärare en varierad undervisning eftersom alla elever har olika lärstilar och för att på 

bästa sätt tillgodose elevernas lärande. Vi kan även se ett gap mellan viljan att använda sig av 

en varierad undervisning och möjliga hinder, vilket genererar till att lärarna känner osäkerhet 

och inte tillämpar arbetssättet i den mån som önskas. Slutligen vill vi lyfta att det laborativa 

materialet i sig inte utvecklar elevernas lärande, utan det som gör det meningsfullt är dess 

syfte och hur materialet används i undervisningen. Vidare forskning är att studera elevernas 

förhållningssätt gentemot laborativt arbete och undersöka vilka elever som gynnas av 

laborativ matematikundervisning. 

  
Nyckelord 
Konkret material, Laborativ matematik, Lust att lära matematik, Lärares attityder och 

förhållningssätt till laborativ matematikundervisning. 

  
  
  
                                                               
                                               
  

  

  

  

  

  

 



 

Förord                                     
Ett stort intresse för laborativ matematik har synliggjorts både på lärarutbildningar samt ute 

på fältet, är att den traditionella undervisningen då eleverna arbetar individuellt i sin lärobok 

och knappast något utrymme ges för diskussion och samspel. Vad eleverna ska uppnå för att 

få betyg i matematik styrs nationellt av ämnets kursplan. Däremot hur eleverna ska tillägna 

sig kunskaper inom matematik är en fråga där varje lärare själv styr över arbetsformer, 

metoder och arbetssätt inom ramen för skolan. Det är av stor vikt att som lärare kunna möta 

alla elever och ge dem en undervisning som är engagerande, meningsfull och 

intresseväckande, vilket vi genom denna studie har tillskansat oss. Under denna systematiska 

litteraturstudie har vi gemensamt sökt forskning och analyserat samt delat upp skrivandet 

mellan oss.  

  

Tack till 
Under arbetets gång har vi fått bra stöd utav våra handledare som vi vill tacka för givande 

och bra möten. Vi vill rikta ett stort tack till våra gruppmedlemmar för goda diskussioner och 

behjälplig respons på vägen. Vi vill även tacka nära och kära för det stora stöd de gett oss, 

vilket har varit enormt viktigt i slutförandet av detta arbete. Till sist vill vi tacka varandra och 

ser fram emot fortsatt arbete tillsammans. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle debatteras det frekvent om den svenska skolan och framförallt om 

matematik i olika sammanhang vilket har genererat en viktig samhällsfråga, med flera 

intressenter i debatten. Undersökningar belyser svenska elevers försämrade prestationer, att 

lusten att lära matematik har sjunkit samt den lågpresterande elevgruppen har mer än 

fördubblats sedan tidigare mätningar (Skolverket, 2003 & Skolverket, 2016b). Därför har 

frågan ställts om undervisningens utformning kan ligga till grund för detta problem. 

Regeringen gav mellan åren 2009-2011 skolverket i uppdrag att stödja skolor och kommuner 

i deras utvecklingsarbete kring matematikundervisningen, till exempel genom att 

implementera laborativa material för att skapa en mer varierad undervisning (Palm & 

Furness, 2010). 400 projekt beviljades runt om i landet och under de tre åren som 

matematiksatsningen genomfördes beviljades bidrag på 352 miljoner kronor som fördelats till 

kommuner och friskolor. Inköp av material där laborativt material ingick stod för 80 miljoner 

kronor. Utöver detta genomfördes satsning på lärarnas kompetensutveckling mot det 

laborativa materialet. På både nationell, kommunal och på skolnivå behövs en rad åtgärder 

vidtas för att få till stånd en förändrad matematikundervisning i en positiv riktning och för att 

upprätthålla och stödja elevernas lust att lära matematik (Skolverket, 2003). 

  

Genom en enkätundersökning gjord av Mcintosh (2012) visar studiens resultat att mer än 

hälften av lärarna som deltog i studien upplevde att de hade fått otillräckliga kunskaper om 

laborativ undervisningsmetod i sin lärarutbildning. Swan, Marshall, Mildenhall, White och de 

Jong (1996) lyfter fram ett flertal faktorer som lärarna anser hindrar dem från att arbeta med 

laborativt material såsom tidsbrist, kostar pengar samt att det genererar till högljuddhet och 

stökigt klassrum. De belyser även att materialet finns men är ofta undanplockade i ett förråd 

än i barnens händer. Även resultaten av Moyers (2001) studie skildrar att elevernas 

inställning till matematiken kan påverkas av lärarens perspektiv och hur den laborativa 

matematiken tillämpas i undervisningen. Vidare kan det avgöra om eleverna ser på laborativ 

matematik som en del av matematiken eller endast en paus i undervisningen. Trots en viss 

osäkerhet och att pedagoger upplever bristande kunskaper inom användandet av laborativ 

matematik belyser Couture (2012) genom att tillämpa laborativ matematikundervisning kan 

elevernas matematiska förmågor främjas.  
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Vi ställer oss frågande till gapet mellan viljan att använda materialet och de hinder som gör 

att materialet ofta finns men inte används vilket Swan et al. (1996) poängterar. Trots de 

matematiksatsningar som gjorts, kan vi konstatera att matematikundervisningen behöver 

utvecklas och förbättras. Många lärares vilja finns där med vetskapen om att laborativa inslag 

gynnar elevernas lärande. Man kan fråga sig varför det inte sker någon förändring och om en 

ökad användning av det laborativa arbetssättet vara svaret på denna problematik. 

  

2.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att belysa hur lärares perspektiv på laborativ 

matematik framställs i tidigare forskning. De specifika frågorna som utkristalliserat sig under 

processens gång är följande: 

- Vilka attityder och förhållningssätt visar forskningen att lärare har i arbetet med 

laborativ matematik, samt hur anser de att materialet bör tillämpas i undervisningen? 

- Vilka effekter kring elevers lärande vid laborativ matematikundervisning lyfts fram i 

forskning? 

3. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras vetenskapliga källor som är relevanta för studien men även 

rapporter, kurslitteratur samt internationella och nationella styrdokument lyfts fram. Kapitlet 

är indelat i underrubriker som inleds med en beskrivning av de försämrade resultaten inom 

matematiken och vilka bakomliggande faktorer som kan spela in för denna problematik. 

Faktorer som påverkar elevers lust att lära matematik kommer att redogöras. Därefter följer 

en beskrivning och definition som litteraturstudien är ämnad att lyfta det vill säga laborativ 

matematik samt traditionell undervisning. Kapitlet avslutas med argument för och emot 

laborativ matematik. 

  

3.1 Försämrade resultat 
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) och Programme for 

International Student Assessment (PISA) är två av de största internationella 

kunskapsmätningar som genomförs, där PISA mäter förmågor och kunskaper i fyra områden 

där vardagsrelaterad matematik ingår och TIMSS mäter de kunskaper som enligt läroplanen är 

ett krav att uppnå i skolan. När PISA- resultaten jämförs mellan åren 2009-2012 kan vi se att 

svenska elevers resultat har försämrats, och framförallt i matematik, genom att sjunka från 
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plats 19 (OECD, 2010 s.15) till 38 (OECD, 2013). Inom matematikämnet i skolan har stora 

satsningar gjorts men i PISA 2012 är det svårt att se någon positiv effekt av detta. 

Matematikdelegationen (SOU, 2004:97) lyfter fram att de försämrade resultaten inom 

matematiken kan orsakas av att eleverna har negativa attityder till ämnet. Trots flera PISA-

undersökningar med fallande resultat visar nu Skolverket (2016b) ett trendbrott i den senaste 

undersökningen, där elevernas kunskaper nu har förbättrats, trots att det är en bit kvar till de 

toppresultat som visades år 2000. Inga direkta orsaker till de förbättrade resultaten kan 

synliggöras utan det är något som kommer att undersökas djupare. Däremot konstaterar de att 

en bra skola skapas genom att utveckla undervisningen, få fler att vilja bli lärare och ge bra 

förutsättningar för skolan.  

 

Rystedt och Trygg (2010) har konstruerat en kunskapsöversikt med syfte att ge en bild av 

kunskapsläget och vara ett stöd vid utvecklingen av skolans laborativa 

matematikundervisning. De hävdar att skolan måste hitta nya vägar och göra undervisningen 

meningsfull så elevernas intresse för matematik ökar och kunskaperna fördjupas. Skolverket 

(2013) betonar vikten av att identifiera orsaker som kan ligga till grund för de försämrade 

resultaten för att därmed kunna förbättra resultaten i svensk skola. Tilldelning av resurser 

skiljer sig betydligt kommuner emellan. Till detta hör rekrytering till lärarutbildningen och 

yrket, lärarnas förutsättningar för undervisningen och statusen på läraryrket. Mot bakgrund av 

TIMSS resultat 2007 och skolverkets nationella utvärdering av grundskolan beslutade den 

svenska regeringen att införa matematiksatsningen under perioden 2009-2011 till syfte att 

höja kvaliteten på svenska skolans matematikundervisning (Palm & Furness, 2010). 

  

3.2 Lusten att lära matematik 

Skolverket (2003) beskriver att eleverna allt mer frekvent tappar lusten att lära matematik och 

genomförde därmed under år 2001-2002 en nationell kvalitetsgranskning av svenska skolan, i 

syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar elevernas lust att lära samt hur lusten kan 

hållas vid liv. Kvalitetsgranskningen uttrycker rekommendationer om att använda laborativt 

material för att förbättra och variera matematikundervisningen. Stedøy (2006) stärker detta 

resonemang och betonar vikten av att undervisningen blir mer meningsfull och relevant för 

eleverna när läraren anpassar materialet och sin undervisning utifrån elevernas intresse och 

behov. Genom att arbeta laborativt, prova olika lösningsmetoder och få möjlighet till 

diskussion kan matematiken bli mer lustfylld (Skolverket 2003). Rystedt och Trygg (2010) 
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belyser att det finns ett stort ökat intresse och engagemang i svenska skolor som vill utveckla 

den laborativa matematikundervisningen i syfte att eleverna ska få ökad lust att lära 

matematik. Samuelsson (2007) lyfter fram att lärarens egna uppfattningar och attityder om 

vad matematik är kan påverka elevernas möte med matematiken på både ett positivt och 

negativt sätt och belyser därmed vikten av att läraren skapar goda och positiva möten mellan 

matematiken och eleverna. 

  

3.3 Laborativ och traditionell matematikundervisning 

Det står inte uttalat i den svenska läroplanen (Skolverket, 2016a) för matematik i grundskolan 

att laborativa moment ska eller bör vara en del av undervisningen. Däremot kan man i 

kursmål och i ämnesbeskrivningar urskilja ett stöd för att arbeta laborativt inom ramen för 

matematikämnet. Rydstedt & Trygg (2010) definierar laborativ matematikundervisning som 

att arbeta med praktiska arbetsformer. Likaså Hartshorn och Boren (1990) lyfter fram 

ytterligare ett perspektiv på hur laborativt material kan representeras, genom att materialet 

används för att introducera eller förstärka ett matematiskt begrepp. En tolkning av följande 

beskrivning innefattar således att det är eleverna som ska använda det laborativa materialet 

och materialet ses enbart som ett konkret föremål. Den traditionella undervisningen riktar sig 

mer mot det individuella arbetet där fokus ligger på det abstrakta. Användning av läroböcker 

är vanligt förekommande och kan fungera som ett stöd för elevernas lärande. De kunskaper 

som eleverna ska befästa och i vilken ordning inlärningen ska ske kan bli tydligare med hjälp 

av läroboken. Matematikdelegationen (SOU, 2004:97) stärker relationen mellan det konkreta 

och abstrakta och belyser att elever som behöver stöd för sin utveckling med konkreta 

exempel kan gynnas av praktiska moment. Rezat (2009) utförde en studie genom 

observationer och intervjuer med utvalda studenter under tre veckors tid i två sjätte klasser 

och två gymnasieklasser i tyska skolor angående tillämpning av matematikböcker i 

undervisningen. Resultatet av studien understryker att den traditionella undervisningen kan 

ge eleverna struktur över lärandet medan den laborativa undervisningen kan skapa förvirring 

hos eleverna. 

 

3.4 Argument för och emot laborativt material i matematikundervisningen 

Argument som visar på fördelar med att använda sig av laborativt material i 

matematikundervisningen lyfter Allen (2007) i sin vetenskapliga studie. Undersökningen 

utfördes på 23 femteklass elever i Michigan under tre dagars tid, genom för- och eftertester 
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samt observationer av två grupper, varav den ena gruppen tillämpade laborativt material i 

undervisningen. Resultatet påvisar positiva aspekter angående elevernas resultat i samband 

med användning av laborativt material. Detta möjliggjorde således ett lustfyllt lärande som 

bidrar till ökat självförtroende och större engagemang inom matematiken. Ytterligare en 

förespråkare för laborativ undervisning är Couture (2012) som utförde en vetenskaplig studie 

genom att undersöka om laborativt arbetssätt kan öka fjärdeklassares matematiska förmågor. 

Forskningsprojektet utfördes med 29 studenter från en grundskola i Michigan under tre 

månaders tid. Datainsamlingen bestod bland annat av en föräldraundersökning, 

läkarundersökning och lärarloggformulär. Genom att tillämpa före- och eftertester samt 

undervisning där laborativt material tillämpades i två veckors tid visade studiens resultat att 

elevernas resultat och förmågor förbättras med 20 %. 

 

Trots flera studier som visar på positiva effekter av användandet av laborativt material i 

matematikundervisningen finns det studier som visar att det har en begränsande effekt på 

elevernas lärande. Resultatet av Allens (2007) studie visar att en laborativ 

matematikundervisning inte alltid är till elevens fördel eftersom alla elever har olika 

inlärningsstilar. Därav belyser han vikten av en varierad undervisning med både konkreta och 

abstrakta inslag kan främja elevers kunskaper och förståelse i matematik. Szendrei (1996) 

betonar att det laborativa materialet även kan leda till att den matematiska idén förloras 

genom att eleverna blir för upptagna med materialet. Även Moyer (2001) undersöker hur tio 

lärare i mellanstadiet i USA använder laborativt material i sin matematikundervisning. 

Sammanlagt genomfördes 40 klassrumsobservationer och 30 halvstrukturerade intervjuer 

under en period av ett år. Resultatet visar att lärarna i studien gjorde tydliga skillnader på 

”rolig matte” och ”riktig matte” och lyfter att laborativ matematik kan ses som ett roligt 

avbrott vilket skiljer sig starkt från den “riktiga matematiken”. De belyser även att de 

laborativa materialen kan uppfattas som roligt men inte nödvändigt för elevernas lärande i 

matematik. Moyer (2001) belyser även att lärarna i studien anser att elevernas inställning till 

matematiken kan påverkas av lärarens perspektiv och hur den laborativa matematiken 

tillämpas i undervisningen.  

 

I en norsk artikel diskuterar Haara och Smith, (2009) det laborativa materialets relevans 

utifrån semistrukturerade intervjuer med åtta matematiklärare från olika norska grundskolor, 

angående relationerna mellan matematiklärarnas professionella kunskaper och valet att 

använda praktiska aktiviteter. Lärarna i studien belyser att om eleverna enbart möter 
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matematiken i form av en rad roliga händelser kan det generera till att eleverna inte får 

förståelse för matematikens innebörd. Swan et al. (1996) skildrar hur lärare fått ta ställning 

till vilka faktorer som hindrar dem från att använda laborativa material i 

matematikundervisningen. Studien genomfördes i västra Australien med 820 lärare från 250 

skolor där en en fyra sidors enkätundersökning skickades ut till låg och mellanstadielärare 

angående deras användning av laborativt material i matematikundervisningen. 

Semistrukturerade intervjuer genom stickprov utfördes av de lärare som anmälde sig frivilligt 

och skolbesök gjordes. De vanligaste svaren som framkom var att laborativt arbete var 

tidskrävande, kostade pengar men också att det kunde bli stökigt. Ytterligare faktor är att 

eleverna kan ta sönder materialet samt på grund av att lärarna upplever att eleverna anser att 

det laborativa arbetssättet är barnsligt. Däremot framgår det av undersökningsresultaten att 

lärare anser att användningen av laborativt material i matematikundervisningen förbättrar 

barns lärande av matematik.  

 

När Skolverket (2011) utvärderade matematiksatsningen framkom det att en vanlig anledning 

till varför skolorna sökt projektmedel är en önskan om att variera matematikundervisningen 

och lämna läroboken. I allmänhet varierades endast arbetsform och arbetssätt med olika 

material under de lektioner dem följde. Syftet med med skolornas projekt var vanligen att få 

lärarna att varierar undervisningen men Skolverket menar på att skolorna bör ha reflekterat 

över läromedlens styrning i undervisningen och kommit till insikt med de styrkor en bra 

lärobok har. Oftast innehåller en bra matematikbok färdighetsträning där eleverna ges 

möjlighet att träna upp och tillämpa sin förmåga i ett nytt innehåll.  

  

4. Problemformulering 

Det som ligger till grund för litteraturstudien är det faktum att flera rapporter har belyst en 

bitvis dyster bild med ett antal nedåtgående trender, angående svenska elevers 

matematikkunskaper och deras lust att lära matematik. Kunskap kan gå förlorad om elevernas 

intresse för matematiken fortsätter att sjunka. Matematikkunskaper som man tillägnar sig är 

en allmänbildning som är viktig och nödvändig för hela samhället och dess medborgare, 

eftersom mycket av det som vi möter i vardagen i vårt moderna samhälle innefattar 

matematik. Det finns därmed underlag för att matematikundervisningen behöver lyftas och 

utvecklas för att öka elevernas lust och intresse till matematiken. En matematiksatsning 

utfördes under perioden 2009-2011 i syfte att höja kvaliteten på svenska skolans 
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matematikundervisning, där laborativt material och kompetensutveckling för lärarna ingick. 

Med ovanstående som bakgrund anser vi att det är av intresse att studera vidare kring 

forskning som behandlar laborativt arbete i matematikundervisningen utifrån lärarnas 

perspektiv. Vi kommer därmed att undersöka det laborativa materialets funktion och ställer 

oss frågan om en laborativ undervisningsform kan vara ett verktyg för att låta eleverna 

utforska och tillägna sig kunskaper i matematik på ett lustfyllt sätt, med hjälp av konkreta 

material så att den nedåtgående spiralen återigen riktar uppåt.  

                    

5. Metod 

För att få underlag för forskningsområdet och för att besvara frågeställningarna har en 

systematisk litteraturstudie gjorts och analyserats utifrån befintlig forskning och teorier kring 

problemområdet. Ett urval av vetenskapliga artiklar undersöktes som berör ämnet laborativ 

matematikundervisning. Följande kapitel kommer att presentera studiens metodiska 

tillvägagångssätt där vi utgick ifrån Campbell Collaborations mall (ref. i. Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013) som innefattar kriterier som vi följde för att göra 

litteraturstudien så systematisk som möjligt och för att därmed uppnå hög validitet. Enligt 

The Campbell Collaboration bör följande fyra kriterier uppfyllas i en systematisk 

litteraturstudie: 

 

1.     Tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar. 

2.     En uttalad sökstrategi. 

3.     Systematisk kodning av alla inkluderande studier. 

4.     Metaanalys ska användas för att väga samman resultat från flera små studier. 

 

Studiens sökprocess, urvalskriterierna och de förutsättningar för de resultat som sökningen 

har gett presenteras under databearbetningen. Forskningen som nyttjas inriktar sig främst på 

elever från förskoleklass till årskurs 3 i ämnet matematik men ytterligare studier som berör 

äldre åldrar har tagits med då de är av relevans för studien. 

 

5.1 Datainsamling 

Studien inleddes genom att först och främst studera relevant litteratur inom laborativ 

matematikundervisning, så som kurslitteratur, internationella och nationella styrdokument. 

Därefter samlade vi in det “empiriska” materialet i form av artikelsökningar i olika databaser 
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med syfte att vidga undersökningsmaterialet i form av vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar. En mindmap konstruerades för att få en översikt av vad vår litteraturstudie 

skulle innefatta. Laborativ matematik fick utgöra grunden för mindmappen och flera områden 

togs i beaktning. Nyckelorden skrevs upp på mindmappen och vi valde därefter att fokusera 

på lärarens perspektiv och artikelsökningen efter vetenskapliga artiklar kunde nu inledas.  

De kriterier som skulle urskiljas i de vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna, vilket är 

det första steget i Campbell Collaborations mall Eriksson Barajas et al. (2013), utgick från 

våra frågeställningar och sökorden som utkristalliserades var Laborativ 

matematikundervisning och Lärares attityder mot laborativt material. Inklusionskriterier för 

val av relevanta studier avgränsades på olika sätt i de olika databaserna. Eftersom många 

träffar kan erhållas i en sökning i databaserna rekommenderar Eriksson Barajas et al. (2013) 

att avgränsningar som publiceringsår, språk och åldersgrupper utförs. Därför användes två 

överensstämmande kriterier i samtliga databaser som innefattade att texterna är ”Peer 

reviewed” vilket innebär att innehållet och kvaliteten av texten är granskad av åtminstone två 

objektiva experter (Barajas et al 2013, s. 62). Därmed utfördes ytterligare en begränsning i 

samtliga databaser genom att söka texter inom ett tidsspann på 10 år från och med 2007 till 

2017.  

5.1.1 Upplägg av sökprocessen 

Sökprocessen utfördes i kronologisk ordning utifrån bifogad tabell (bilaga A) för att tydligt 

beskriva vilka sökord som användes i vilken databas, hur avgränsningarna gjordes samt 

antalet träffar, vilket är det andra kriteriet i Campbell Collaborations mall (Eriksson Barajas 

et al. 2013). I tabellen synliggörs även sökningens utfall, hur många artiklar som ansågs 

relevanta för studien och som därför granskades i det första urvalet. Vi ville göra neutrala 

sökningar och inte styra arbetet i någon riktning och därför har vi varken sökt på positiva 

eller negativa effekter av användandet av laborativt material.  

 

Eftersom studien berör laborativ matematik inleddes artikelsökning genom att använda 

sökordet Laborativ matematikundervisning via megaindexet One Search för att se vilket 

utfall detta sökord kunde resultera i. Sökningen gav 91 träffar och när den första 

avgränsningen gjordes i form av att artiklarna skulle vara Peer reviewed, resulterade 

sökningen i 0 träffar. Avhandlingar.se användes för att söka efter relevanta avhandlingar som 

är skrivna av doktorander och forskare. Vi använde sökorden laborativ matematik vilket 
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resulterade i 4 träffar varav 2 var relevanta efter att dess sammanfattning lästs. Vi sökte 

vidare efter avhandlingar i denna databas genom att använda sökordet matematikundervisning 

i syfte att hitta att eventuella undervisningsformer med laborativt material skulle kunna 

synliggöras. Utfallet av denna sökning resulterade i 23 träffar. Sammanfattningen av samtliga 

avhandlingar lästes och en valdes ut att vidare granskas i urval 2. En sista sökning utfördes i 

samma databas genom att använda sökordet Förmågor i matematik med syfte att undersöka 

vad som orsakat elevernas försämrade prestationer som vi tidigare presenterat. Om en 

eventuell satsning på det laborativa arbetssättet kan gynna elevernas förmågor inom 

matematik och öka deras lust till ämnet. Ett resultat på 11 träffar synliggjordes, varav 

samtliga avhandlingars sammanfattning lästes, 5 valdes ut för vidare granskning. 

  

För att bredda sökningen användes därefter databasen SwePub som innehåller vetenskapliga 

publiceringar vid svenska lärosäten där man kan söka via avhandlingar, artiklar och rapporter. 

Vi använde sökordet Laborativ matematik med refereegranskning som begränsning vilket 

resulterade i två träffar. När båda texternas sammanfattning lästes var dock ingen av intresse 

för studien då de enbart berörde laborativt arbete i de naturvetenskapliga ämnena. I samma 

databas sökte vi på Lärares attityder till laborativ matematik vilket även i detta fall 

resulterade i noll träffar. Efter flera försök med svenska sökord kom vi snabbt underfund med 

att svenska ord inte gav tillräckligt med träffar, vilket resulterade i att sökorden översattes till 

engelska. 

  

Databasen ERIC är en webbsökmotor som både innehåller vetenskaplig litteratur men även ej 

granskade publikationer och ger enbart träffar när engelska sökord används. ERIC är den 

databas som vi mestadels använt oss av eftersom ett stort utfall av artiklar framkommer. I 

denna databas utnyttjade vi möjligheten att kombinera de utvalda nyckelorden med varandra 

genom att använda booleska operatoren AND mellan sökordet vilket resulterade i att vi fann 

referenser som innehöll flera sökord i samma text. Ett exempel på detta är sökorden 

Concrete, abstract, learning mathematics. Sökordet “Concrete” var ett nyckelord som 

mynnade ut från syftet och frågeställningarna. Under artikelsökningens gång och granskning 

av flertalet artiklar ansåg vi att sökorden concrete och abstract var av relevans för studien. 

Eftersom vi ville erhålla artiklar som innehöll både konkreta och abstrakta medel samt hur 

eleverna lär sig matematik använde vi booleska operatorn AND mellan dessa ord. Detta 

resulterade i 18 artiklar där en artikel var av intresse efter att ha läst samtliga 

sammanfattningar. 
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Utifrån de texter vi granskade fann vi ordet Manipulatives vilket vi uppfattar är en synonym 

för laborativt material laborativt material och begreppet var återkommande i samtliga artiklar 

på engelska. Den åttonde systematiska sökningen utfördes återigen i databasen ERIC där vi 

använde sökorden “Teachers AND manipulatives mathematics” vilket resulterade i 33 träffar, 

varav 10 artiklar var av intresse efter att vi läst sammanfattningen i samtliga texter. Den 

nionde systematiska artikelsökningen utfördes i databasen SwePub där vi använde oss av 

liknande sökord från föregående sökning för att se om vi kunde tillhandahålla oss fler 

intressanta artiklar av relevans för studien. Vi använde sökorden “Mathematics and 

manipulatives” där avgränsningen gjordes i form av att texterna var refereegranskande och 

ett resultat på två träffar synliggjordes. Sammanfattningarna lästes noggrant och en artikel var 

av intresse för studien.  

  

“Teachers attitudes AND mathematics AND manipulation” blev en sökordskombination 

som uppstod utifrån frågeställningarna då vi ville undersöka lärarnas attityder till det 

laborativa materialet, för att få en insyn i hur mycket de faktiskt tillämpas i undervisningen. 

Vi använde oss av booleska operatoren AND mellan sökorden med syfte av att finna 

referenser som innehöll flera sökord i samma text och ett resultat på 15 träffar gavs. Samtliga 

källors sammanfattning lästes i hopp om att någon artikel skulle vara relevant för studien, 

vilket resulterades i att en artikel valdes ut för vidare granskning. 

  

Vi valde att gå vidare med att undersöka vilka effekter labortiv matatikundervisning kan få 

för elevernas lärande. Sökorden “Effect AND mathematics AND manipulatives” användes 

vilket gav ett resultat på 53 artiklar. Samtliga artiklars sammanfattning lästes varav 2 valdes 

ut för vidare granskning. Sökorden “Effectiveness AND traditional AND active learning” 

utkristalliserades under artikelsökningens gång genom att vi ansåg att det var relevant för 

studien att undersöka och jämföra effektiviteten av traditionella inlärningsmetoder samt 

inlärningsmetoder med laborativt material. Sökningen utfördes i databasen ERIC vilket 

resulterade i 160 artiklar. Avgränsning gjordes genom att lägga till “ Elementary school 

mathematics” så att texterna framförallt berör de åldrar studien är tänkt att undersöka. Detta 

resulterade i 25 artiklar där samtliga sammanfattningar lästes, varav två artiklar valdes ut för 

vidare granskning. 
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Den trettonde och sista sökningen utfördes i databasen ERIC med sökorden TIMSS math 

AND sweden AND manipulatives. Eftersom vi visste att svenska elevers resultat inom 

matematiken har försämrats i jämförelse med andra länder valde vi att undersöka den svenska 

TIMSS rapporten för att få en insikt i varför de svenska resultaten skiljer sig mot andra 

länders resultat, inom de aktuella åren för vår studie, vilket resulterade i ett resultat av 41 

artiklar när inklusionskriterierna peer rewied och årtal 2007-2017 lades till. Samtliga artiklars 

sammanfattning lästes igenom varav en artikel var av relevans. Utifrån samtliga granskade 

artiklar utgjordes bortfallen utifrån att de inte uppfyllde de valda kriterierna eller att de hade 

en kvalitet av låg grad. 

5.2 Databearbetning 

För att bearbeta de 22 artiklar som valdes ut i urval ett utfördes en kvalitetsgranskning med 

syfte att bedöma de utvalda artiklarnas kvalitet där dess syfte, metod och resultat kritiskt 

granskades för att vår studie därmed skulle innehålla hög kvalitet. För att studien ska 

bedömas av hög kvalitet bör kvalitetsgranskningen omfatta specifika krav, där 

litteraturstudiens texter således har utgått från följande frågor som beskrivs av Eriksson 

Barajas et al. (2013): 

• Vilket är syftet med undersökningen? 

• Vilka resultat erhölls? 

• Är resultaten giltiga? 

  

Utifrån ovanstående frågeställningar bedömdes artiklarna vara av god kvalitet eftersom syfte, 

frågeställningar, metoder samt resultaten var tydligt beskrivna i samtliga studier. För att vår 

litteraturstudie ska vara trovärdig bör den karaktäriseras av hög grad validitet och reliabilitet 

(Larsen, 2014). I litteraturstudien undersökte vi det som var relevant för vår studies syfte och 

frågeställningar. De utvalda artiklarna granskats noga på ett objektivt sätt och är av hög 

kvalitet eftersom samtliga artiklar är “peer reviewed”. 

  

Systematisk kodning av de valda artiklarna är det tredje kriteriet i Campbell Collaborations 

mall Eriksson Barajas et al (2013). En innehållsanalys utfördes genom att vi på ett 

systematiskt och stegvist sätt analyserades och klassificerade artiklarna för att därmed kunna 

identifiera potentiella mönster och kategorier (Eriksson Barajas et al 2013). Följande 
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kategorier som utkristalliserades var lärares intentioner, variation och prestationer.  

 

Efter utförd kvalitetsgranskning och kategoriöversikt valdes 18 artiklar ut som kommer att 

presenteras i resultatkapitlet och ligga till grund för litteraturstudiens empiriska material. 

Genom att studera och strukturera upp samtliga artiklars resultat utifrån de berörda 

kategorierna, kunde därefter resultatet byggas upp med relevanta rubriker som således speglar 

dess innehåll. Det fjärde och sista kriteriet i Campbell Collaborations mall (Eriksson Barajas 

et al 2013) är en metaanalys där artiklarnas resultat vägs samman utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt, vilket presenteras i kommande avsnitt. 

6. Resultat                                 

I följande kapitel kommer 18 vetenskapliga artiklars resultat att presenteras som utgör det 

empiriska materialet. Analysen bygger på vår litteraturstudies frågeställningar där resultaten 

byggs upp utifrån relevanta kategorier som synliggjordes när artiklarnas resultat behandlades 

och som därmed utgör svar på våra frågeställningar. Dessa kategorier mynnade ut i de 

rubriker som svarar på frågeställningarna i följande kapitel. Artiklarna kommer att ställas mot 

varandra samt synliggöra likheter för att därmed kunna kritiskt granska resultaten. 

6.1 Delade meningar gällande lärares attityder till laborativ matematik och 

hur materialet bör tillämpas i undervisningen 

Flera förespråkare för laborativt material i matematikundervisningen kan urskiljas och deras 

uppfattningar om detta arbetssätt visar på olika attityder och förhållningssätt. I Golafshanis 

(2015) studie där observationer och ett frågeformulär genomfördes i Kanada med fyra 

stycken lärare för årskurs nio, visar resultatet att lärarna till en början var eniga om de 

positiva effekterna av laborativa material i matematikundervisningen. Dock upplevdes senare 

ändrade åsikter där färre höll med, vilket berodde på att några elever inte behövde de 

laborativa materialen. 

  

Resultat av Swan och Marshalls (2010) studie genomförd i västra Australien med 820 lärare, 

där en enkätundersökning skickades ut till låg och mellanstadielärare samt semistrukturerade 

intervjuer genomfördes genom stickprov på de lärare som hade anmält sig frivilligt i 

enkätundersökningen. Resultatet visar att lärarna i undersökningen ansåg att laborativ 

matematik gynnade deras elevers lärande och förståelse och utifrån resultaten av studien 
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kunde det även utläsas att lärares användning av materialen behöver stärkas genom utbildning 

och alla barn behöver tillgång till materialet oavsett årskurs. I linje med Swan och Marshall 

(2010) betonar Boggan, Harper och Whitmire (2010) utifrån resultatet av sin litteraturstudie 

genomförd i USA vikten av att elever i alla årskurser kan och bör dra nytta av laborativt 

material i matematikundervisningen och se det som ett föremål att tänka med. I Uribe-Florez 

och Wilkins (2010) studie där 530 lågstadielärare som ingick i en yrkesutveckling deltog i en 

undersökning, fick de svara på frågor rörande deras tilltro och attityder till de laborativa 

materialen i undervisningen och hur de använder det i undervisningen. Resultatet visar 

märkbara skillnader i användandet av det laborativa materialet under 

matematikundervisningen i de olika årskurserna där materialet tillämpades mindre desto 

högre upp eleverna kom i årskurserna. Att användningen av det laborativa materialet 

tillämpas mer frekvent i de tidigare årskurserna konstaterar även Pettersson (2011) i sin 

studie där det empiriska materialet samlades in via fältstudier innehållande 

klassrumsobservationer, intervjuer och enkätstudier. Hon lyfter däremot fram att det även här 

tillämpades i liten utsträckning. 

  

Engvall (2013) belyser det laborativa materialets användning i klassrummen och betonar det 

faktum att konkretisering förekommer mer eller mindre i någon form i alla 

matematikklassrum, däremot varierar materialets användning och tillgänglighet stort. Utifrån 

fältstudier, fältanteckningar och deltagande observationer i form av videoinspelningar av 

matematiklektioner i årskurs 2 och 3 konstaterar hon i studiens resultat att i vissa klassrum 

fanns laborativa materialet lättillgängligt för eleverna och kunde tillämpas vid behov, medan i 

andra klassrum fanns i princip inget laborativt material tillgängligt för eleverna. Björklund 

(2014) belyser däremot, utifrån observationer och videoinspelningar av en lärare och åtta 

elever under fem stycken 60 minuters lektioner, det faktum att verksamheten ofta valdes först 

och lärandemål sågs som andra prioritering. Av den anledningen konstaterar Björklund att det 

är viktigt att man som lärare är medveten om det avsedda syftet och vilket laborativt material 

i matematikundervisningen som är lämpligt för det specifika inlärningsobjektet. Om läraren 

är medveten om de eventuella möjligheter och begränsningar som finns rörande de laborativa 

materialen, kan hen vara bättre förberedd att möta elevernas inlärning och således urskilja 

möjligheter att utmana elevers utveckling, förståelse och resonemang. Swan och Marshall 

(2010) betonar i likhet med Björklund att matematisk förståelse inte ges genom att enbart 

placera sina händer på de laborativa materialen. Det krävs en lämplig undervisning och 

diskussion för att göra länkarna till matematiken tydlig. 
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Trots flera studier som visar lärarnas positiva inställning till att tillämpa det laborativa 

materialet i matematikundervisningen och poängterar att positiva effekter på elevernas 

lärande gynnas, så finns det studier som visar att lärarna ser det laborativa materialet som en 

begränsning i klassrummet, vilket leder till att det inte tillämpas in den mån som det önskas 

att göra. Resultatet av Golafshanis (2013) studie visar på ett flertal faktorer som hindrar 

lärarna från att använda laborativa material i matematikundervisningen. Lärarna hävdade att 

de saknade självförtroende för att arbeta laborativt inom matematiken innan studien utfördes. 

De lyfte även fram att det tar tid att lära sig att använda det laborativa materialet samt komma 

underfund med vilka lektioner materialet bör tillämpas i. När det laborativa materialet således 

introducerades för eleverna försvann värdefull klasstid som lärarna menade att de istället 

kunde ha använt bättre. Andra faktorer som studien visade hindrade lärarna att använda det 

laborativa materialet i klassrummen är att det finns otillräckligt med material, klassrummen 

är för små för arbetssättet och planeringen kräver tid.  

 

Även i resultaten av Petterssons (2011) studie skildras lärarnas osäkerhet när det gäller att 

använda det laborativa materialet i matematikundervisningen, där osäkerheten uppkom när 

läraren upplevde undervisningen som okontrollerad och när eleverna inte förstod konceptet 

eller om diskussionerna utvecklades och tappade sitt fokus. Swan och Marshall (2010) 

belyser ett liknande resultat och drar slutsats att det är förvånansvärt att lärare inte har varit 

mer benägna att ifrågasätta om det laborativa materialet i matematikundervisningen faktiskt 

främjar eleverna att lära sig matematik eller inte. Med tanke på den tid som läggs ner på att 

organisera undervisningen som involverar laborativ matematik, samt den stora summa pengar 

som spenderas på att köpa in de laborativa materialen bör lärarna ifrågasätta materialen mer. 

  

Pettersson (2011) belyser det faktum att det finns ambitioner och en stor vilja bland lärarna att 

förändra sin undervisning där laborativt material var en bidragande faktor. Dock visar 

resultaten även på att många lärare inte kände att det finns utrymme för förändring. Lärarna i 

studien beskrev att det var svårt att släppa matematiken för att arbeta med andra uppgifter 

eftersom eleverna är så vana vid en undervisning där matteböckerna dominerar. Engvall 

(2013) belyser det faktum att det laborativa materialet i sig inte utvecklade eleverna, utan det 

som gör det laborativa materialet meningsfullt och pedagogiskt är dess syfte och hur 

materialet används i undervisningen som har en inverkan på lärandeprocessen.   
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När det handlar om matematikundervisningens utformning kan det se ut på olika sätt. 

Beroende på hur pedagoger väljer att utforma sin undervisning skapas olika förutsättningar för 

elevernas lärande. Även Sveider (2016) beskriver att olika dimensioner av variation i 

undervisningen ger eleverna möjlighet att tillskansa sig en bredare förståelse inom ämnet. 

Pettersson (2011) visar i studiens resultat en svårighet att utveckla elevernas matematiska 

förmågor inom matematiken, eftersom helklassdiskussion och gemensamma genomgångar 

utgjorde en liten del av matematikundervisningen och den största delen av elevernas 

undervisning skedde i form av enskilt arbete i läroboken. Resultaten av Petterssons studie 

visar därmed behovet av en varierad undervisning med inslag av både konkreta och abstrakta 

undervisningsmetoder.  

I Puchner, Taylor, O'Donnell och Fick’s (2008) studie, genomförd i USA, deltog 23 lärare i 

fyra grupper som observerades under lektionstid i två veckor på en sommarskola. Resultatet 

av studien visar att det laborativa materialet användes under vissa lektioner som en aktivitet i 

sig självt vid sidan av snarare än ett verktyg för bättre förståelse. När det gäller de laborativa 

materialens användande finns det därför en del delade meningar. De “traditionella” materialen 

som använts länge har börjat ersättas av de virtuella material som vi idag finner i surfplattor, 

datorer och andra typer av tekniska hjälpmedel. Resultatet av Akkans (2012) vetenskapliga 

artikel, där 148 lärare och 228 lärarstudenter i Turkiet togs ut genom ett test, 40 av dem 

intervjuades och 16 av intervjuerna har bedömts i studien, visar att praktiskt laborativt 

material användes i hög utsträckning av lärarna i studien. Både lärare och studenter uttryckte 

sin vilja att använda virtuella hjälpmedel mycket mer i framtiden eftersom de idag upplever att 

materialen tillämpas i liten utsträckning. Även om delade meningar visades så ansåg de flesta 

att de virtuella laborativa materialen var roliga att arbeta med och i intervjuer uttryckte 

lärarstudenterna många positiva aspekter som tillgänglighet, säker lagring av användares 

skapade uppgifter, tidsbesparande, motiverande, kontrollerar svar och mycket mer. De som 

höll fast vid de fysiska laborativa materialen ansåg att det var lättare att flytta runt, lättare 

klassrumshantering samt att eleverna kunde se och röra vid materialet. 
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6.1.1 Sammanfattning 
Utifrån de granskade källorna i ovan nämnda stycke synliggjordes kategorierna lärares 

intentioner och variation. Resultaten gällande lärares intentioner med 

matematikundervisningen ser olika ut och ordet attityder var något som förekom ofta i 

texterna. Detta ledde till att vi kopplade ihop ordet intentioner med attityder då vi anser att 

lärares intentioner med undervisningen hänger ihop med vad de har för attityder till ämnet. 

Även om det i tidigare forskning lyfts fram att de flesta lärare är positiva till laborativa inslag 

i undervisningen så kan vi utläsa att den varierade undervisningen är det som förespråkas. Av 

den anledningen urskiljdes den andra kategorin variation. De laborativa materialen är ofta 

tillgängliga men många lärare väljer att inte använda det på grund av olika hinder. Utifrån 

resultaten kan en osäkerhet hos lärarna urskiljas, dels i att använda de laborativa materialen i 

sig och gå ifrån den traditionella undervisningen och dels i hur materialen bör tillämpas i 

undervisningen. Ytterligare en osäkerhet ligger i att ta steget mot den virtuella världen, 

många lärare är redan på väg och ser många vinster med det. Samhället i sig blir mer och mer 

digitalt och där gäller det att skolan samt lärarna försöker hänga med eftersom virtuella och 

digitala hjälpmedlen kommer så småningom användas i högre utsträckning. 

 

6.2 Positiva effekter synliggörs för elevernas lärande när laborativt 

material tillämpas i matematikundervisningen 
Flertalet lärare betonar att det laborativa materialet gynnar elevernas inlärning och genom en 

varierad undervisning kan elevernas lust till matematik ökas. I Kontas (2016) studie 

genomfördes för- och eftertester i två elevgrupper. Resultatet visade att när laborativt 

material i matematikundervisningen tillämpas ökar elevernas matematiska förmåga. Utifrån 

Ekowati, Darwis, Pua Upa, och Tahmir (2015) aktionsforskning genomförd i Indonesien kan 

man se att när laborativa material tillämpas i undervisningen höjs studenternas motivation till 

att lära matematik, eleverna stimuleras att tänka kreativt samt deras behärskning av 

matematiska begrepp ökar. Även Engvall (2013) och Boggan et al. (2010) betonar 

uppfattningen att en matematikundervisning som tillämpar laborativt material ger eleverna 

möjlighet att utveckla sin tilltro för den matematiska förmågan och ger positiva effekter på 

elevernas lärande. Genom att integrera laborativt material i matematiklektionerna hjälper de 

eleverna att lättare få grepp om olika matematiska koncept och göra lärandet effektivare. 

Däremot poängterar Engvall (2013) att det laborativa materialet inte kan bidra till att elever 

förstår den aktuella räknemetoden om stödet från läraren är bristfällig. För att elevernas 
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begreppsliga förmåga ska utvecklas i samband med användningen av laborativt material, 

krävs det således att läraren medverkar aktivt i undervisningen och konkretiserar beräkningar.  

 

Att elevernas prestationer påverkas av lärarens delaktighet under lektionerna lyfter även 

Pettersson (2011) fram och belyser vikten av att lärarna bör vara delaktiga, utmana och ha 

höga ambitioner med undervisningen vilket i sig genererar till att eleverna skapar ett större 

intresse för ämnet. Däremot poängterar Kablan (2016) utifrån genomförda observationer att 

en överdriven användning av laborativ matematik dock inte kan hjälpa eleverna mer än 

genom en måttlig användning, eftersom alla elever har olika inlärningsstilar. Därför bör 

konkret undervisning varieras med den abstrakta för att eleverna ska få en optimal inlärning. 

Engvall (2013) beskriver genom att variera undervisningen kan man hitta den lärstil eleverna 

föredrar vilket i sin tur kan leda till ett lustfyllt lärande. En annan förespråkare för varierad 

undervisning är Russel (2015) som genom sin licentiatavhandling och empiriska material i 

form av semistrukturerade intervjuer belyser att motivationen hos eleverna var högre där 

eleverna fått en varierad undervisning. Liknande resultat visar även Gürbüz (2010) studie 

genomförd i Turkiet där de undersökte orsakseffekter på aktivitetsbaserade respektive 

traditionella lektioner. Resultatet visar att aktivitetsbaserade lektioner var effektivare än den 

traditionella motsvarigheten eftersom de traditionella metoder som används inte gav eleverna 

möjlighet att experimentera, se resultaten eller att diskutera processen.  

 

De virtuella hjälpmedlen används i högre utsträckning men Hunt, Nipper och Nash (2011) 

visar i sin studie genomförd i USA där eleverna fick svara på undersökningar att studenterna 

föredrog konkreta laborativa material över virtuella. I varje grupp med studenter gavs det 

dock kommentarer över fördelar med att använda båda materialen som exempelvis att de 

gagnar lärandet, självsäkerhet och möjlighet till en varierad undervisning. På ett liknande sätt 

understryker även Kontas (2016) samt Kablan (2016) att laborativt material kan underlätta 

övergången från konkret till abstrakt tänkande. Däremot visar Holmes (2013) i sin 

litteraturstudie att studenter som använde virtuellt laborativt material utförde en femtedel av 

standardavvikelsen högre i prestation än de som använde fysiskt laborativa material under 

matematiken. Även i Bock, Deprez, Dooren, Roelens och Verschaffels (2011) studie där 130 

studenter genomförde ett test, ställer sig författarna frågande till de konkreta materialen och 

menar på att det kan ge elever svårigheter att gå över till det abstrakta tänkandet så 
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småningom. Resultatet av studien visar dock att elever som lärde sig med antingen konkreta 

eller abstrakta material kunde lätt överföra sin kunskap till ett liknande sammanhang. 

6.2.1 Sammanfattning 

Den tredje och sista kategorin som utkristalliserades ur källorna i ovan nämnda stycke är 

prestationer och med detta riktar vi oss mot elevernas prestationer utifrån lärarnas synvinkel. 

Rubriken speglar en positiv syn på elevernas ökade prestationer i förhållande till användandet 

av laborativ matematik. Flera av de studier vi har granskat lyfter de vinster lärarna upplever 

som gynnsamt för lärandet vid användning av laborativt material. Lärarna förespråkar en 

inkludering av materialen i undervisningen men det talas även här om den varierade 

undervisningen och det framkommer ofta hur det gynnar alla elever då alla lär på olika sätt. 

En viktig punkt att lyfta som vi kunnat utläsa i flera texter, vilket även kan kopplas till alla tre 

kategorier, är att elevernas resultat påverkas av lärarens medverkan i undervisningen och 

flera gånger kan vi utläsa att lärarna smittar av sina attityder på eleverna. Är läraren 

intresserad av ämnet och visar ett engagemang så upplever de att eleverna känner sig mer 

motiverade. Även här framkommer det skillnader mellan de laborativa materialen i 

förhållande till det konkreta och det virtuella. Många lärare anser att eleverna upplever de 

virtuella hjälpmedlen som roliga och hjälpsamma men en del visar fortfarande en positiv syn 

för de konkreta laborativa materialen och allra mest till en kombination av de båda.  

7. Diskussion 

I följande kapitel kommer vi att värdera och reflektera över vår genomförda litteraturstudie.  

Studiens resultat diskuteras i relation till bakgrund, tidigare forskning, syfte och 

frågeställningar. Våra egna synpunkter kommer att vara en del av diskussionen där normativa 

uttalande kommer synliggöras. Diskussionskapitlet är indelat i två delar och presenterar 

styrkor, svagheter, kritiska aspekter angående metod och diskussion samt eventuella 

förbättringar kommer att behandlas. Följande kapitel har delats in i tre rubriker som speglar 

innehållet av sammanfattningen i resultatkapitlet.  

7.1 Resultatdiskussion 
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7.1.1 Meningsskiljaktigheter mellan viljan och användandet 

Majoriteten av den forskning som lyfts i den här litteraturstudien visar på positiva resultat när 

det gäller lärares uppfattning om och vilja att arbeta med laborativ matematik. Viktiga 

konsekvenser för praktiken synliggörs genom vår studies resultat att flertalet lärare ställer sig 

positiva till detta arbetssätt och poängterar att det laborativa materialet gynnar elevernas 

lärande på flera sätt (Kontas, 2016; Engvall, 2013; Pettersson, 2011). Vi ser en likhet i 

tidigare forskning där Swan et al. (1996) belyser utifrån undersökningsresultaten att lärarna i 

studien anser att användningen av de laborativa materialen i matematikundervisningen 

förbättrar barns lärande av matematik.  

 

Vi kan se ett gap mellan viljan att arbeta med de laborativa materialen i 

matematikundervisningen och de hinder som flertalet lärare belyser leder till att de faktiskt 

inte arbetar med detta arbetssätt. Resultatet av vår studie belyser det faktum att det finns 

ambitioner och en stor vilja bland lärarna att förändra sin undervisning till att arbeta mer med 

laborativt material i undervisningen. Dock visar resultaten även på att många lärare inte 

känner att det finns utrymme för förändring samt att det är svårt att släppa läroböckerna. 

 

I tidigare forskning belyser Swan et al. (1996) att det laborativa materialet ofta finns på 

skolorna men ligger undangömt i skåp, vilket genererar till att det inte tillämpas i den mån 

som önskas. Därför ställer vi oss frågande till hur de laborativa materialen ska kunna 

tillämpas i undervisningen om det inte synliggörs för varken eleverna eller läraren. Swan et 

al. (1996) skildrar även flera faktorer vad som hindrar lärare från att använda laborativa 

material i matematikundervisningen och de vanligaste svaren som framkom i studien var 

främst tidsbrist, att laborativt arbete var tidskrävande och att det kunde bli stökigt. Likaså 

visar studiens resultat att flertalet lärare i undersökningarna saknade självförtroende för att 

använda det laborativa arbetssättet och upplever undervisningen som okontrollerad eller att 

eleverna inte förstår konceptet. Utifrån detta resultat upplever lärarna som medverkat i 

studierna en viss osäkerhet som sannolikt inte är ovanligt hos lärare generellt, vilket således 

gör att de oftast håller sig till den traditionella och “säkra” undervisningen. Det ges därför 

inget utrymme för det kreativa tänkandet där både elever och lärare tvingas gå utanför sin 

komfortzon. I tidigare forskning hävdar även Mcintosh (2012) att mer än hälften av lärarna 

som deltog i studien upplevde att de fått otillräckliga kunskaper om laborativ 

undervisningsmetod i sin lärarutbildning. Därav bör ytterligare satsning läggas på lärares 
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kompetensutveckling och användning av det laborativa materialet så att lärarna kan känna sig 

trygga i detta arbetssätt. 

 

7.1.2 Syftet är viktigt för meningsfullt lärande 

Studiens resultat pekar på att det är viktigt att som lärare ha i åtanke att det laborativa 

materialet i sig inte utvecklar eleverna, utan det som gör det meningsfullt är dess syfte och 

hur materialet används i undervisningen som har en inverkan på lärandeprocessen. Läraren 

kan därmed vara bättre förberedd att möta elevernas inlärning och således urskilja 

möjligheter att utmana elevers utveckling, förståelse och resonemang. Det råder därför delade 

meningar om vilken metod som är bäst för elevers lärande. I tidigare forskning hävdar både 

Couture (2012) och Allen (2007) att utifrån deras studies resultat visades positiva aspekter 

angående elevernas resultat i samband med användning av en varierad undervisning med 

laborativt material. 

 

Trots flera studier som visar på positiva effekter av användandet av laborativt material i 

matematikundervisningen finns det studier som visar att det har en begränsande effekt på 

elevernas lärande. I tidigare forskning hävdar Rezat (2009) att den laborativa undervisningen 

kan skapa förvirring hos eleverna medan en traditionell undervisning kan ge struktur över 

lärandet. Däremot visar vår studies resultat att det laborativa materialet inte kan bidra till att 

eleverna förstår den aktuella räknemetoden om stödet från läraren är bristfällig. Det krävs 

således att läraren medverkar aktivt i undervisningen och konkretiserar beräkningar, för att 

elevernas begreppsliga förmåga ska utvecklas i samband med användningen av det laborativa 

materialet. Likaså hävdar Haara och Smith (2009) att om eleverna enbart möter matematiken 

i form av en rad roliga händelser kan det generera till att eleverna inte får förståelse för 

matematikens innebörd.  

 

Utifrån studiens resultat visas skildringar som finns i användandet av laborativt material där 

en del lärare förespråkar den virtuella laborativa matematiken och en del håller kvar vid den 

konkreta laborativa matematiken. De flesta lärare har en positiv syn på de virtuella materialen 

men de används inte för att lärarna upplever okunskap kring de och känner sig ofta för 

bekväma för att testa. Däremot visar även resultaten i vår litteraturstudie på att eleverna 

föredrog konkreta laborativa material över virtuella för att det konkreta materialet var lättare 
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att använda och ger en bättre kontextuell förståelse. Vi ser att de virtuella laborativa 

materialen tillämpas mer och mer i undervisningen vilket de flesta är positiva till. Dock ser vi 

en osäkerhet även här i tillämpandet av de virtuella materialen vilket genererar till att det inte 

används i så stor utsträckning som de flesta faktiskt vill. Vi anser att denna osäkerhet kommer 

lägga sig mer med tiden då vi går mot ett allt mer digitalt samhälle. 

  

Utifrån de valda artiklar för vår studie framhäver lärare såväl som forskare de fördelar för att 

skapa förutsättningar för bättre lärande, med att variera undervisningen och inte enbart hålla 

sig till en metod. I tidigare forskning hävdar Allen (2007) att laborativ matematik inte gynnar 

alla elever då alla är olika och lär sig på olika sätt. Därför förespråkar hon en varierad 

undervisning som främjar och individualiserar elevernas inlärning med en kombination av 

både konkreta och abstrakta inslag i undervisningen. Vår studies resultat pekar åt samma 

riktning och belyser att en varierad undervisning ökar elevernas motivation. Om vi ser till 

elevernas allt sämre resultat i och bristande intresse för matematiken, är det av stor vikt att 

skolan och lärarna är öppna för alternativa undervisningsmetoder. 

7.1.3 Positiva attityder hos lärarna ökar elevernas lust till matematik 

I bakgrunden redogörs för när Skolverket (2003) genomförde kvalitetsgranskning av den 

svenska skolan för att undersöka vad som påverkar elevernas lust att lära, framkom det 

rekommendationer för användandet av laborativt material. Eleverna tappar allt mer lusten för 

matematikämnet och det är något även vi ser som ett problem. Utifrån tidigare forskningen 

poängterar både Samuelsson (2007) och Moyer (2001) att elevernas inställning till 

matematiken kan påverkas av lärarens attityder och hur den laborativa matematiken tillämpas 

i undervisningen. Av den anledning belyser vi vikten av lärarnas positiva attityder och 

förhållningssätt till matematiken så att eleverna får upp lusten till ämnet som i sin tur kan 

generera till ökad kunskap inom matematiken. Utifrån vår studies resultat ser vi en likhet med 

detta resonemang, att lärarens inställning till matematiken har en betydande roll för att även 

elevernas matematiska förmåga ska kunna utmanas. Vi kan därmed konstatera utifrån det 

faktum att alla årskurser kan och bör dra nytta av laborativt material i 

matematikundervisningen och se det som ett föremål att tänka med. 
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7.2 Metoddiskussion 

Insamlandet av vårt empiriska material stärktes genom att använda en söktabell för att ge en 

tydlig systematisk bild över sökningen. Svårigheter som vi ansåg uppstod under sökprocessen 

var konstruering av sökorden. Under studiens inledning valdes några sökord ut men under 

sökprocessens gång insåg vi att vi behövde utöka våra sökord med att översätta de till 

engelska, samt kombinera sökorden med varandra för att därmed vidga vårt sökfält vilket vi 

däremot ser som en positiv aspekt med vårt arbete. Vi använde däremot inte samma sökord i 

samtliga databaser vilket vi anser är en förbättringspunkt för att därmed göra sökningen mer 

systematisk. Större spridning av artiklarnas resultat hade kunnat säkerställas om fler artiklar 

tagits i beaktande och därmed gett oss en bredare grund för ett tillförlitligare svar på våra 

frågeställningar, samt att vi med större säkerhet kunnat generalisera resultatet.  
  

I vår studie dominerar kvalitativa artiklar men vi anser att studien kunde fått ett bredare 

resultat om fler kvantitativa artiklar tagits i beaktning. Av de 18 vetenskapliga artiklar vi 

grundat denna litteraturstudie på har endast 6 stycken tagit de etiska principerna i beaktning 

där anonymitet, konfidentiell användning av materialen, samtycke och frivilligt deltagande 

ingick. I de resterande 12 artiklar framgick alltså inte några etiska principer och skälet till det 

kan vara att artikeln endast innehåller en del av en hel studie där de etiska principerna kan 

framgå. Vi anser dock att dessa artiklar ändå är relevanta för vår studie. I systematiska 

litteraturstudier som denna är det av vikt att resultatet presenteras objektivt (Eriksson Barajas 

et al. 2013) och därför har texternas resultat i denna studie inte påverkats av det valda syfte 

och frågeställningar utan har presenterats och analyserats på ett objektivt sätt. 

  

De vetenskapliga artiklarna ligger i linje med forskningen som togs upp i bakgrunden, 

däremot resulterade artiklarna i överraskande aspekter. Flertalet artiklar innefattar inte enbart 

jämförelser mellan konkret och abstrakt material och arbetssätt i matematikundervisningen, 

utan även det virtuella laborativa materialets påverkan utgjorde en stor del av artiklarnas 

resultat. Där flertalet lärare var positiva och poängterade att de ville arbeta mer med detta 

arbetssätt. Det virtuella laborativa materialets påverkan blev således av stor vikt för vår 

studie. Eftersom det var svårt att hitta forskning endast inriktad på årskurs F-3 valde vi att 

bredda vår undersökning till ett spektrum på alla årskurser. Dock anser vi en relevans i att 

beröra alla årskurser då det är av vikt att som lärare veta vad eleverna strävar mot och inte 



 23 

bara de mål eleverna ska uppnå i årskurs 3. Däremot hade resultaten kanske sett annorlunda 

ut om vi endast tagit årskurserna F-3 i beaktning. 

8. Slutsats och implikation                                                    

För att knyta ihop säcken och återgå till våra frågeställningar om vilka attityder och 

förhållningssätt forskning visar att lärare har i arbetet med laborativ matematik och hur de 

anser att materialen bör tillämpas samt vilka effekter kring elevers lärande vid laborativ 

matematikundervisning som lyfts fram i forskning. Vill vi lyfta fram att resultaten visar att 

lärares förhållningssätt och användandet av de laborativa materialen visar att lärarna vill 

tillämpa det laborativa materialet i matematikundervisningen men att flera faktorer hämmar 

detta arbetssätt i praktiken. Lärarnas osäkerhet i att använda det laborativa materialet kan 

påverka professionen och valet av undervisningsform samt leda till att den traditionella 

undervisningen fortsätter att dominera. Därför ställer vi oss frågande till vad som behöver 

förbättras för att fler lärare ska tillämpa en varierad inlärningsmetod i 

matematikundervisningen, i och med att vi kan dra slutsats av att lärarna själva konstaterar att 

det gynnar eleverna på flera sätt. Effekterna kring elevernas lärande vid laborativ 

matematikundervisning visar sig vara positiva då elevernas prestationer ökar, lärandet gynnas 

och motivationen stiger. Däremot visas en negativ syn på överdriven användning av 

materialen i förhållande till de effekterna kring elevernas lärande. Eftersom alla elever lär på 

olika sätt hävdar de flesta lärare att en varierad undervisning med tydliga inslag av laborativ 

matematik ger bäst effekt på elevernas lärande.  

 

Utifrån vårt resultat har ett nytt problemområde växt fram där laborativ 

matematikundervisning är inom skolans värld ett aktuellt ämne där dess användande och 

påverkan på elevernas kunskapsutveckling ständigt diskuteras. Vi har i denna litteraturstudie 

diskuterat lärares attityder till laborativ matematik, hur det bör tillämpas i undervisningen och 

vilka effekter elevernas lärande genererar av detta. Många positiva aspekter kring materialets 

användning lyfts och ett flertal lärare är positiva till det men trots detta används det inte så 

mycket som många vill eller som det skulle behövas. Problemet är att många lärare vill 

använda det men känner en osäkerhet kring det. Hur tillämpas materialet ute i verksamheten 

och varför tillämpas materialet inte mer i undervisningen? Vidare anser vi att forskning om 

vilka effekter som kan synliggöras på elevernas lärande är otillräckligt eftersom det mesta av 

forskningen säger att eleverna gynnas av laborativ matematikundervisning utifrån lärarnas 



 24 

perspektiv men för att få ett bredare perspektiv hade elevernas röster varit av vikt för vår 

studie. Utifrån detta problemområde har ett syfte konstruerats som kommer tas i beaktning till 

fortsatt forskning och examensarbete II där elevernas förhållningssätt gentemot laborativt 

arbete kommer att studeras, samt undersöka vilka elever som gynnas av laborativ 

matematikundervisning. Gäller det samtliga elever eller elever med särskilda behov och 

matematiska svårigheter? Ytterligare alternativ för vidare forskning kan vara om samband 

kan synliggöras hos elever mellan det konkreta och det abstrakta inom matematiken. 

  

Efter att vi har genomfört denna litteraturstudie tar vi med oss att man inte bara ska arbeta 

teoretiskt med matematik utan även praktiskt. För att nå elevernas intresse och för att 

kunskaperna ska utvecklas belyser vi det faktum att skolämnet matematik behöver varierade 

undervisningsmetoder. Flera nationella och internationella forskningar föreslår den typen av 

undervisningsmetod för att inspirera eleverna till lusten att lära matematik och utveckla 

kunskaper inom ämnet. Genom att arbeta med praktiska aktiviteter kan det ge eleverna 

inspiration, motivation och en mer positiv syn på matematiken samt eleverna får samtidigt 

arbeta med hela kroppen och flera sinnen samtidigt. Det viktiga är att laborativa övningar 

skall ses som en helt naturlig och integrerad del av arbetet i övrigt. Avslutningsvis vill vi 

återkoppla till rubriken för denna litteraturstudie som berör frågan om laborativ matematik 

kan vara en väg till förståelse och lustfylldhet. Vi anser att förståelse och lustfyllt lärande kan 

ges genom ett laborativt arbetssätt men eftersom alla elever har olika inlärningsstilar är vår 

uppfattning att för att ge elever största möjliga utveckling är en varierad undervisning är det 

som behövs. Att inte enbart hålla sig till traditionell eller laborativ matematik utan en 

variation av de båda arbetssätten är det bästa. Dock förespråkar vi att alla lärare bör integrera 

de laborativa materialen på något sätt genom hela sin undervisning då positiva effekter 

synliggörs för alla årskurser.  
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