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Manipulative materials in arithmetic teaching  

- A systemic literature review on the effects on learning and teaching when using physi-

cal manipulative materials. 

 

Abstract 

The purpose of this literature review was to compile research on manipulative materials and 

its effect on arithmetic teaching for students in the lower grades. Research data was collected 

through the ERIC Ebsco database. The results show a predominantly positive effect on arith-

metic learning for students and define aspects for how these positive effects can be achieved. 

The result also indicates that teachers have mixed knowledge about the manipulation of ma-

nipulative materials and the use of the materials in teaching. For a good teaching situation, 

teachers need access to more knowledge about manipulative materials. This gives students an 

increased opportunity to reach the intention of manipulating manipulative materials, namely 

to see the underlying mathematical principles. 
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Abstrakt 

Med denna litteraturstudie var syftet att sammanställa forskning kring laborativt material och 

dess effekt på aritmetikundervisningen för elever i de lägre årskurserna. Forskningsunderlaget 

samlades in via databasen ERIC Ebsco.  Resultatet påvisar en övervägande positiv effekt på 

aritmetikinlärningen för elever och definierar aspekter för hur dessa positiva effekter kan nås. 

Resultatet indikerar även att lärare har blandad kunskap kring manipulering av laborativt ma-

terial och kring materialets användning i undervisningen. För en god undervisning behöver 

lärare få tillgång till mer kunskap kring laborativt material. Detta ger elever en ökad möjlighet 

att nå avsikten med manipulering av laborativt material, nämligen att se de bakomliggande 

matematiska principerna.    

 

Nyckelord: laborativt material, undervisning, aritmetik 



2 
 

Innehåll 

Inledning .................................................................................................................................................. 4 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................................................ 5 

Teoretiska utgångspunkter ...................................................................................................................... 5 

Laborativt material .............................................................................................................................. 5 

Vad är ett laborativt material? ......................................................................................................... 5 

Laborativt material i undervisningen. .............................................................................................. 6 

Aritmetik ............................................................................................................................................. 8 

Taluppfattning. ................................................................................................................................ 8 

De fyra räknesätten. ......................................................................................................................... 9 

Aritmetik och laborativt material. ................................................................................................... 9 

Sociokulturellt perspektiv .................................................................................................................. 10 

Metod .................................................................................................................................................... 11 

Metod för datainsamling ................................................................................................................... 11 

Databas och sökord. ...................................................................................................................... 11 

Manuella urval. .............................................................................................................................. 12 

Metod för analys ................................................................................................................................ 13 

Översikt. ........................................................................................................................................ 13 

Fördjupning. .................................................................................................................................. 15 

Reliabilitet, validitet och etiska överväganden .................................................................................. 15 

Resultat och analys ................................................................................................................................ 16 

Översikt ............................................................................................................................................. 16 

Laborativt material och elevers matematiska lärande. .................................................................. 17 

Lärares förhållande till laborativt material. ................................................................................... 19 

Sammanfattning av översikten. ..................................................................................................... 20 

Fördjupning ....................................................................................................................................... 21 

Positiva effekter på elevers matematiska lärande. ......................................................................... 21 

Negativa effekter på elevers matematiska lärande. ....................................................................... 23 

Effekter för elever i matematisksvårigheter. ................................................................................. 24 

Lärares användning och förståelse. ............................................................................................... 26 

Lärare och positiva effekter. .......................................................................................................... 27 

Diskussion ............................................................................................................................................. 29 



3 
 

Sammanfattning av huvudresultat ..................................................................................................... 29 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 30 

Metoddiskussion ................................................................................................................................ 32 

Konsekvenser för undervisning ......................................................................................................... 34 

Fortsatta studier ................................................................................................................................. 34 

Referenser .............................................................................................................................................. 35 

Bilagor ................................................................................................................................................... 38 

Bilaga 1. Matris över forskningsunderlaget ...................................................................................... 38 

Bilaga 2. Artiklar funna via Googles sökmotor................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 
 

Inledning 

I Sverige har läroboken en stark position vid matematikundervisningen i skolan (Berg-

gren & Lindroth, 2011; Löwing & Kilborn, 2010; Pettersson, 2008), och det stämmer väl 

överens med fynd från andra länder (Fan, Zhu & Miao, 2013). Att som lärare ha ett stort fo-

kus på läroboken kan leda till att elever tror att det är den sortens matematik som värderas 

högst (Skolverket, 2013). Grevholm (2016) framhåller vikten av en variation i undervisningen 

för att elever ska ta till sig de matematiska begreppen. En god undervisning kan beskrivas 

som tydlig och elevcentrerad (Hattie, Fisher & Frey, 2017), alltså anpassad utifrån eleven och 

där elev och lärare båda har saker att säga till om. Detta stämmer med det läroplanen (Skol-

verket, 2019) betonar, att alla elever har rätt att få undervisning utifrån de enskilda behoven 

som föreligger. Då elevers olika inlärningsstilar har påvisats ha effekt på deras kunskapsresul-

tat (Kablan, 2016), kan en ensidig undervisning hindra vissa elever från att nå framgång inom 

matematiken.   

Ett av de första områden eleverna arbetar med inom matematiken är taluppfattning och 

aritmetik med heltal (Löwing, 2017). Den första perioden av aritmetikinlärningen är väsentlig 

för den framtida inlärningen av matematik. Har eleverna förstått grunderna kan dessa använ-

das för att utföra mer och mer invecklade räkneoperationer, till exempel att gå från addition 

av ental till addition av hundra- och tusental (Löwing & Kilborn, 2012). Att stöta på hinder 

under denna inlärningsfas kan ge upphov till problem längre fram under skolåren. 

Laborativt material kan underlätta tillägnandet av matematiska begrepp (Hattie et al., 

2017). Exempel på laborativt material är färgstavar i olika längder, multilinkkuber, multibas-

material, och vanliga vardagsföremål som suddgummi, tändstickor, mynt, äggkartonger, samt 

virtuella varianter som appar och dataspel (Grevholm, 2016; Hattie et al., 2017; Rystedt & 

Trygg, 2010; van Bommel, 2016). Inom den tidiga aritmetiken har laborativt material till-

lämpningsmöjligheter, exempelvis kan vanliga knappar användas för att träna taluppfattning 

(Löwing & Kilborn, 2012). Att inkorporera laborativt material i aritmetikundervisningen kan 

ta stöd i kursplanen i matematik, till exempel punkten ”Naturliga tal och deras egenskap samt 

hur tal kan delas upp…” i det centrala innehållet (Skolverket, 2019, s.55).  

Användandet av laborativt material kräver en genomtänkt planering för att det ska kunna 

bli ett hjälpmedel för elever. Annars kan det väsentliga i situationen missas, att elever ska 

finna den matematiska principen via materialet (Baroody, 1989; Stein & Bovalino, 2001). 

Lärare måste vara uppmärksamma på att eleverna förstår de bakomliggande matematiska 

strukturerna så rätt svar inte bara kommer fram utav en slump när de sitter och plockar med 
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materialet (Löwing & Kilborn, 2012). Elevers årskurs och lärarens skicklighet rörande det 

laborativa materialet kan också påverka utgången av användandet i undervisningen (Guarino, 

Dieterle, Bargagliotti & Mason, 2013), vilket också ger anledning till eftertanke innan labora-

tivt material tas in i klassrummet.  

Matematiska kunskaper är viktigt att behärska för elever både i nuet och i framtiden (Hat-

tie et al., 2017), varpå information om vad som bidrar till en bra undervisning är viktig kun-

skap. Vetenskapliga bevis kring laborativt material blir därmed nödvändigt eftersom använ-

dandet av laborativt material är en del i undervisningen i matematik (Pettersson, 2008). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att bidra med kunskap om vilka möjligheter och hin-

der som finns kring användande av laborativt material i matematikundervisningen för årskur-

serna F-6. Studiens fokus är mer specifikt undervisning i taluppfattning och aritmetik med 

heltal, och avser både elever och deras kunskaper och lärande, samt läraren och hens under-

visning. Följande forskningsfrågor ämnar besvara syftet: 

1. Vilka möjligheter och hinder för lärande och undervisning finns kring användandet av 

fysiskt laborativt material? 

2. Vad är orsaken till dessa möjligheter och hinder? 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer begreppet laborativt material förklaras, och begränsningar görs för 

hur begreppet ska tolkas inom ramen för denna litteraturstudie. Sedan tas ämnesområdet arit-

metik upp och vad som kommer ingå under det begreppet, liksom hur aritmetiken kan kopplas 

till laborativt material. Slutligen lyfts det sociokulturella perspektivet och hur det kan förstås 

inom ramen för denna litteraturstudie. 

 

Laborativt material  

Vad är ett laborativt material? Hattie et al. (2017, s.147) ger denna definition av labo-

rativt material: ”Laborativa hjälpmedel är konkreta modeller som elever kan använda för att 

visa och arbeta med representationer av matematiska begrepp”. Konkreta modeller för tankar-

na till fysiska saker, exempelvis i trä och plast (Rystedt & Trygg, 2010), som elever kan ma-
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nipulera. Manipulera betyder i detta sammanhang hantera, flytta på eller röra. Fysiskt material 

är en definition av laborativt material. Virtuella eller databaserade hjälpmedel räknas också 

som laborativt material (Rystedt & Trygg, 2010), men virtuella varianter kan vara svårare för  

elever att förstå, då den tvådimensionella bilden inte ger samma intryck som den fysiskt tre-

dimensionella (Swan & Marshall, 2010). En liten svensk studie fann också att elevers egna 

kroppar kan användas som laborativt material med goda resultat. Exempelvis övades matema-

tiska begrepp som dubbelt och hälften med att hoppa hopprep, och eleverna fann undervis-

ningen stimulerande (Bernerskog, 2006).  

Laborativt material kan delas in i vardagliga föremål och pedagogiska material (Rystedt 

& Trygg, 2010). Vardagliga föremål anses underlätta användandet då funktionen av tinget 

redan är känt, men detta kan också bli en nackdel då det blir svårare för eleverna att se den 

matematiska tanken med uppgiften. Pedagogiska material får inte denna nackdel då de är 

gjorda för att påvisa matematiska idéer, men är gjorda av en tillverkare och bygger på hens 

idéer av hur matematiken ska angripas. I slutändan är dock det väsentliga att eleverna kan ta 

steget vidare från materialet till abstraktion av den matematiska principen materialet försökt 

påvisa. Så oavsett vilket material som används är det viktigt att elever får diskutera och do-

kumentera sitt arbete, inte enbart komma fram till rätt lösning via materialet (Berggren & 

Lindroth, 2011). 

Det finns invändningar mot att definiera laborativt material som konkret material fast 

dess uppgift är att hjälpa eleverna konkretisera matematiken. Material i sig har ingen innebo-

ende konkret funktion, utan materialet i sig är neutralt. Det är hur materialet används som ger 

det en konkretiserad funktion (Löwing & Kilborn, 2010). Utifrån detta tankesätt använder 

därför Löwing och Kilborn sig av termen laborativt material, och det begreppet kommer vara 

det som används för fenomenet med fysiskt material i denna litteraturstudie. Den engelska 

motsvarigheten till laborativt material kommer vara manipulatives/manipulative materials 

utifrån Rystedt och Trygg (2010) fynd att det råder en samstämmighet kring innebörden i be-

greppet manipulatives som den engelska motsvarigheten till laborativt material.  

I litteraturstudien kommer enbart det fysiskt laborativa materialet ingå. Det fysiska mate-

rialet finns ofta ute på skolorna (Rystedt & Trygg, 2010), vilket skulle göra denna studie rele-

vant för ett stort spann av skolor. Det finns definitivt skäl att undersöka det virtuella materia-

let men det kommer inte ske här. 

 

Laborativt material i undervisningen. När laborativt material används i undervisning 

kallar Berggren och Lindroth (2011) det för laborativ matematik. De lägger fokus på matema-



7 
 

tiken och hur materialen som ingår tillsammans ger en stimulerande undervisning där elever-

nas kunskaper tydligt kan komma i ljuset. Rystedt och Trygg (2010) trycker på att laborativ 

matematik innebär att elever får vara både mentalt och fysiskt närvarande med avsikt att ta till 

sig det matematiska innehållet. Realistisk matematikundervisning är ett annat sätt att prata om 

laborativt material i undervisningen, då elevnära kontexter och material används för att befäs-

ta matematik (van Bommel, 2016). 

Även om det laborativa materialet används som hjälp att nå lösningar på matematiska 

uppgifter, så är inte avsikten att det ska vara ett räknehjälpmedel. Det är den abstrakta mate-

matiken läraren strävar emot, ett sätt att lyfta fram de matematiska principerna för elever 

(Berggren & Lindroth, 2010; Löwing & Kilborn, 2010). Läraren är den som måste se till att 

detta samband mellan materialet och principen blir tillgänglig för elever, vilket kan vara en 

utmaning då elever kan fastna i det fysiska användandet och inte komma vidare (Häggblom, 

2016).  

Någonting som flertalet författare är överens om är det praktiska materialets potential att 

hjälpa elever överbrygga skillnaden mellan konkret och abstrakt matematik. Detta beskrivs 

som att genomgå olika faser eller delsteg. Att ta klivet från konkret till abstrakt i mindre del-

steg gör att elever hinner se och förstå den bakomliggande matematiken de arbetar med (van 

Bommel, 2016), detta då varje delsteg ger upphov till lärotillfällen där matematiken kan syn-

liggöras (Berggren & Lindroth, 2011). Van Bommel (2016) beskriver detta i form av fyra 

faser: konkret, halvkonkret, halvabstrakt och abstrakt, och drar paralleller till äggkartongsmo-

dellen som används för att träna taluppfattning. I modellen går eleverna från att använda rikti-

ga äggkartonger, via bilder på äggkartonger och bilder med siffervärden till att enbart använda 

siffersymboler. Hattie et al. (2017) använder sig av begreppet multipla representationer där 

fysiska representationer motsvarar de laborativa materialen, och det visuella representeras av 

bilder. Den symboliska representationen motsvarar abstraktionsnivån där elever använder sig 

av tal och symbolspråket.  

Att få använda sig av och uttrycka sig med flera olika representationer, eller att få gå ige-

nom de faser som finns mellan konkret och abstrakt, öppnar upp för en större förståelse och 

insikt av matematiska principer (Grevholm, 2016). Representationerna påvisar matematik ur 

olika vinklar, vilket gynnar elevers kunskapsinhämtning, och bör ingå i undervisningen 

(Grevholm, 2016). När de tre representationsformerna finns med i undervisningen och lyfts 

till diskussion har det positiv effekt för lärandet (Hattie et al., 2017). I diskussioner kan lära-

ren främja elevers lärande genom att individanpassa sina frågor kring principer det undervi-

sats om (Grevholm, 2016). Läraren har också en viktig uppgift genom att sammanfatta dis-
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kussioner, så fokuset blir på den korrekta matematiken så elevers kunskaper och tankemönster 

kan stärkas (Häggblom, 2016).  

 

Aritmetik  

Aritmetik handlar om talsystemet i kombination med de fyra räknesätten. Dessa är addi-

tion, subtraktion, multiplikation och division (Grevholm, 2016). Under skolåren 1-3 ska ele-

verna få möta dessa former av matematik, vilket sen utvecklas och fördjupas under skolåren 

4-6 och vidare i grundskolans senare år (Skolverket, 2019). För förskoleklassens elever hand-

lar matematikinslagen mer om att väcka intresse och påbörja den resa som sen tas över i åk 1. 

Förskoleklassen har ytterligare en viktig funktion i att fungera som en matematisk miljö. En 

plats där elever får möta korrekta begrepp och principer, även innan den officiella undervis-

ningen tar vid, vilket hjälper till att lägga grunden och underlätta tillägnandet av den kom-

mande matematikundervisningen (Löwing, 2017).  

 

Taluppfattning. Taluppfattning är en nödvändig färdighet att behärska för att kunna till-

godogöra sig aritmetiken på bästa sätt (Löwing, 2017). Då taluppfattning berör tals relationer 

och funktion mot andra tal, vilket blir mer avancerat ju längre inom matematiken elever 

kommer, pågår denna färdighetsutveckling under alla skolåren (Grevholm, 2016). Grunden 

för taluppfattning bygger på elevers möten med positiva heltal, att få hitta mönster samt pro-

blemlösning, allt för att elever ska få syn på tals uppbyggnad och förhållande till andra tal 

(Löwing, 2017). Det som eftersträvas är en automatik i hur elever hanterar tal.  

Två, av många förmågor, som måste finnas hos yngre elever för att kunna greppa aritme-

tiken är subitisering och kardinalitet (Grevholm, 2016). Att subitisera innebär att kunna be-

döma antal utan att behöva räkna föremålen en och en, och kardinalitet innebär att det sista 

räkneordet motsvarar mängden i det som nyss räknades (Grevholm, 2016; McIntosh, 2017). 

Att klara av det kräver en förståelse för vad talen heter och i vilken ordning de kommer (Lö-

wing, 2017). Detta är något elever utvecklar med hjälp av lärare, och laborativt material som 

klossar kan vara till hjälp i undervisningen (Häggblom, 2016). 

Taluppfattningens relevans för tillgodogörandet av aritmetikundervisning är anledningen 

till att artiklar om taluppfattning kommer inkluderas i studien. Men tanke på att det svenska 

skolsystemet räknar in förskoleklassen i grundlärarens yrkesinriktning (F-3) blir det centralt 

att tidiga delar av aritmetiken får plats inom denna litteraturstudie.  
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De fyra räknesätten. Inom addition måste elever hantera additionstabellen (talområdet 

0-19). Detta är en förutsättning för effektiv och snabb räkning, bland annat huvudräkning 

(Grevholm, 2016; Löwing & Kilborn, 2012). För att göra beräkningar kan olika strategier 

användas men det är endast de som fungerar i längden, när elever går vidare till mer avance-

rad matematik, som bör uppmuntras av läraren och utvecklas i undervisningen (Löwing, 

2017). Inom addition är två av dessa den kommutativa lagen och den associativa lagen 

(Grevholm, 2016; Löwing, 2017). Den kommutativa lagen säger att        . Den as-

sociativa lagen säger                  .  

Subtraktion kan ses som omvänd addition, vilket elever kan använda som stöd när de lär 

sig subtraktion (Grevholm, 2016; Löwing, 2017). Inom subtraktion finns fler strategier än att 

talet enbart ska bli mindre, och dessa är ta bort, komplettera (lägga till) och jämföra. Var och 

en av dessa tre kan fördjupas så elever klarar av mer avancerade uppgifter. Dock måste grun-

den, subtraktion i talområdet 1-9, läras in ordentligt innan elever går vidare till högre talområ-

den. Annars finns risken att de fastnar på enkla subtraktioner (Löwing, 2017).  

Multiplikation kan ses som upprepad addition, dock blir detta begränsande i längden 

(McIntosh, 2017). Precis som det finns en additionstabell, finns det en multiplikationstabell 

(talområde 0-81), och även den behöver elever lära sig utantill för att underlätta räknandet 

(Grevholm, 2016). Inom multiplikation gäller strategierna med den kommutativa lagen och 

den associativa lagen. Den kommutativa lagen underlättar för elever att lära sig multiplika-

tionstabellen då de får halva tabellen med på köpet. Har de insett att      , vet de också  

multiplikationen     (Grevholm, 2016; Löwing, 2017).  

Division kan delas upp i strategierna delningsdivision och innehållsdivision (Löwing, 

2017). Båda versionerna ger samma svar, men kan vara olika lämpade beroende på uppgiften. 

Division kan ses som omvänd multiplikation, det vill säga 
 

 
   om      . Har eleven 

greppat multiplikationstabellen kan de använda denna kunskap för att tillägna sig räknesättet 

division (Grevholm, 2016; Löwing, 2017).  

 

Aritmetik och laborativt material. Kursplanen för förskoleklass är öppen för använ-

dandet av laborativt material, då ett undersökande arbetssätt med kreativitet och olika ut-

trycksformer premieras (Skolverket, 2019). Då undervisningen under de första skolåren bör 

vara stimulerande och kreativ samt uppmuntra till ett varierat tankesätt (Grevholm, 2016), så 

finns det plats att inkorporera laborativt material. Med hjälp av laborativt material kan elever 

få närma sig matematiken utan att ha en förståelse för skrivsätten och det matematiska sym-
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bolspråket. Symbolspråket kan vid vissa lägen av aritmetiktillägnandet också visa sig vara till 

hinder för förståelsen (McIntosh, 2017).   

Även de resterande årskurserna i grundskolan har användning av laborativt material, då 

det kan hjälpa elever se aritmetiken och greppa koncept (Löwing & Kilborn, 2010). Att få 

pröva och manipulera fysiska material som hjälp för att förstå matematiska koncept är mer 

framgångsrikt än att enbart förklara begreppet för elever (Grevholm, 2016), vilket kan bli för 

abstrakt speciellt vid introduktion av nya ämnesområden. Laborativa material blir en hjälp på 

vägen, som det sen är meningen att elever ska kunna klara sig utan när de insett principen de 

övat på med hjälp av materialet (Löwing & Kilborn, 2010). Detta gäller för alla räknesätten. 

Vilket laborativt material som används kan skilja sig beroende på uppgift men något som 

kan appliceras på alla räknesätten är att använda låtsaspengar (Löwing, 2017; Löwing & Kil-

born, 2010). För division anser både Löwing och Kilborn (2010) och McIntosh (2017) att alla 

elever bör få möta räknesättet med hjälp av laborativt material, oavsett kunskapsnivå. Att ge 

elever möjlighet att få manipulera laborativt material kan hjälpa dem att ta steget från konkret 

till abstrakt tänkande (Rystedt & Trygg, 2010). Det blir då viktigt att läraren är med och hjäl-

per elever komma vidare, så de inte bara manipulerar materialet utan att förstå vad de gör 

(Löwing & Kilborn, 2010; Rystedt & Trygg, 2010).   

 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivets syn på lärande är att människor tar till sig kunskaper, 

approprierar, i sociala sammanhang. Detta sker via medierande redskap. Språket är ett av de 

viktigaste redskapen, vi använder för att approprierar. Kommunikationen låter oss förstå och 

göra oss förstådda, och kan bestå av tal, text, bilder och andra symboler. Språket är ett exem-

pel på ett medierande redskap som visar sig genom hela undervisningssituationen, från 

genomgångar, till pararbete, individuellt stöd från lärare, och till diskussionsmoment. Medie-

rande redskap finns också i form av materiella, fysiska redskap som kan hanteras, exempelvis 

olika laborativa material. Dessa två former av medierande redskap fungerar i kombination 

med varandra (Säljö, 2016). Att bara manipulera ett laborativt material utan att prata om sina 

fynd, leder inte med säkerhet till kunskap (Löwing & Kilborn, 2010; Rystedt & Trygg, 2010), 

på samma sätt som att undervisa om matematik, utan att ge elever möjlighet att få manipulera 

sig fram till matematiken, kan vara förvirrande för elever (Grevholm, 2016).    

Ovan lyfts diskussionens betydelse för ett framgångsrikt användande av laborativt mate-

rial i undervisningen. Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle en sådan undervisning innebära 
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att läraren använder sig av en kombination av medierande redskap för att främja elevers lä-

rande. Ytterligare en viktig aspekt blir också den närmaste proximala utvecklingszonen 

(ZPD). När läraren undervisar om principer som ligger precis utanför det elever redan kan, 

eller när läraren hjälper elever se samband och sammanfattar diskussioner som Häggblom 

(2016) beskriver, arbetar hen inom elevernas ZPD. Det är inom ZPD som elever approprierar 

ny kunskap, och denna appropriering kan guidas av läraren eller en mer kunnig klasskamrat 

(Säljö, 2016).    

 

Metod 

Metod för datainsamling  

Denna litteraturstudie har genomförts utifrån kriterierna för att genomföra en systematisk 

litteraturstudie, vilka dikterar att aktuell, relevant forskning samlas in enligt tydligt beskrivna 

kriterier i syfte att sammanställa forskningen inom ett avgränsat ämnesområde (Eriksson Ba-

rajas, Forsberg & Wengström, 2018). Nedan redovisas insamling och hantering av forsk-

ningsunderlaget. 

 

Databas och sökord. Databasen som använts är ERIC Ebsco. ERIC har ett stort utbud av 

pedagogiskt material, vilket är inriktningen för denna studie, vilket gör ERIC till en relevant 

databas att utgå ifrån. Dock är all forskning inte kritiskt granskad av andra forskare, peer revi-

ewed, utan detta är något som måste väljas manuellt för att få fram artiklar med god kvalitet.  

Då studiens område täcker laborativt material och aritmetikundervisning var dessa de två 

huvudbegrepp sökningar utgick ifrån. Då det även rådde en begränsning vad gäller årskurs var 

det också en faktor att ta hänsyn till vid databassökningen. Publikationsdatum för artiklar be-

gränsades till 2000-2019, detta för att göra materialet hanterbart inom ramen för denna studie 

samt för att få med de mest aktuella forskningsrönen. 

Då ERIC är en internationell databas översattes alla sökord till engelska. Vissa begrepp 

har flera möjliga översättningar, exempelvis kan laborativt material beskrivas som manipula-

tives, manipulative materials, concrete materials, laboratory materials och hands on learning. 

Vid provsökning i databasen ERICs thesaurus var det endast manipulatives och manipulative 

materials som gav relevanta sökträffar tillgängliga i fulltext. En del alternativa begrepp till 

manipulative materials, exempelvis experiential learning, verkade vid första överblick som ett 
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bra alternativ men dessa artiklar publicerades främst på 70- och 80-talet och då begränsning 

av publikationsdatum gjort, ströks detta begrepp. De fanns inte heller i fulltext. 

För det matematiska området valdes sökordet arithmetic. ERICs thesaurus hänvisade till 

detta ämnesord (subject) när sökning kring aritmetik gjordes. Taluppfattning och aritmetik är 

inte synonymer till varandra så för att fånga upp de artiklar som berör taluppfattning skapades 

en kombinerad sökrad där taluppfattning och aritmetik söktes som (arithmetic OR num*). 

Taluppfattning har vid provsökning visats inbegripa de engelska orden number, number sen-

se, numeration och numerical. Dessa ord gick att trunkera till num* och ändå få med alla rele-

vanta aspekter. Av denna anledning används num* som sökord för taluppfattning.  

För att få med forskning relevanta för årskurserna F-6, användes sökorden elementary* 

och primary*. Vid sökning i thesaurus blev primary school hänvisat vidare till elementary 

school. I en jämförande fritextsökning utifrån elementary* och (elementary* OR primary*) 

plus de övriga slutgiltiga sökorden gav (elementary* OR primary*) fyra fler sökträffar. För att 

inte missa dessa artiklar valdes den längre söksträngen. Att trunkera elementary* och prima-

ry* gav att snarlika varianter av begreppen inkluderas i sökträffarna, exempelvis ger elemen-

tary* träffar på elementary school education och elementary school students, och primary* 

tillåter liknande träffar.  

Den slutgiltiga söksträngen blev således: manipulative* AND (arithmetic OR num*) 

AND (elementary* OR primary*). Detta gav 113 sökträffar efter avgränsningarna peer revie-

wed, source type: academic journal och publication date: 2000-2019. Se tabell nedan. 

 

Tabell 1. Sökmatris 

Databas och 

datum 

Söksträng Avgränsningar Sökträffar 

ERIC Ebsco 

 

2019-09-18 

 

 

manipulative* 

AND 

(arithmetic OR num*) 

AND 

(elementary* OR  

primary*) 

 

 Söksträng 

 Limit to: Peer reviewed 

 Source types: Academic 

journals 

 Publication date: 2000-2019 

 Manuella urval 

- titlar 

- abstrakt 

- kartläggning 

776 

457 

314 

 

113 

 

56 

31 

24 

 

Manuella urval. Efter databassökningen gjordes ett manuellt urval i två steg, där första 

delen bestod av att läsa titlarna på artiklarna och därefter lästes abstrakt. Avsikten var att finna 
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de artiklar som kunde besvara forskningsfrågorna. Följande inkluderingskriterier användes 

vid de manuella urvalen: 

 det laborativa materialet som används måste vara fysiskt 

 artiklarna ska röra undervisning eller ha påverkan på undervisning  

 aritmetikområdet som berörs ska vara taluppfattning och/eller de fyra räknesätten samt 

gälla heltal 

 forskningen ska gälla elevgrupper motsvarande de svenska årskurserna F-6 (6-12 år), 

vilket motsvarar kindergarten/year 1 (US/UK) till grade 7/year 8 (US/UK) . 

 

Detta resulterade i att 56 artiklar kunde sorteras bort i det första manuella urvalet. Dessa 

artiklar ströks då de inte använt fysiskt laborativt material, berörde fel matematikområde, 

gällde rationella tal, hade för låg eller hög årskursinriktning, gällde lärarut/fortbildning, samt 

tog upp matematik i hemmet. En del titlar var svåra att avgöra om de var passande för denna 

studie, men för att inte av misstag sortera bort relevanta artiklar, fick dessa följa med till steg 

två i det manuella urvalet, vilket var att läsa abstrakt på de 57 artiklar som blev kvar.  

Efter det andra manuella urvalet, där abstrakt lästes, sorterades 26 artiklar bort. Även  

dessa ströks på grund av användning av fel sorts laborativt material, berörde fel matematik-

område eller årskurs, samt gällde lärarut/fortbildning. En del abstrakt var svåra att bedöma 

och då lästes relevanta delar i artiklarna. I de fall där fulltext inte fanns att tillgå för detta, sor-

terades dessa artiklar bort. Detta resulterade i att 31 artiklar återstod inför kartläggningen. 

 

Metod för analys 

Analysen har skett i två steg, där steg ett var att översiktligt beskriva forskningsunderla-

get, och steg två innebar en fördjupning i funna teman utifrån analysen av kartläggningen. 

 

Översikt. Analysen inriktades sig mot en kvalitativ ansats med avsikt att tolka forsk-

ningsunderlaget för att finna variationer och mönster som kan svara på forskningsfrågorna om 

lärande och undervisning. Detta gjordes via en innehållsanalys som innebär att stegvis grup-

pera forskningsunderlaget till mindre delar för att finna gemensamma teman. Det har varit de 

tydligt utskrivna delarna, det som stod på raden, inte det som har kunnat uttolkats mellan ra-

derna, som analysen har utgått ifrån (Eriksson Barajas et al., 2018).   

Analysen började med kartläggningen av de 31 artiklarna, som bestod i att finna motiv 

och syfte med studien, metodval, resultat, och implikationer för framtida forskning och un-
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dervisning. Detta fördes in i en matris, se bilaga 1. För att få fram denna information lästes 

först abstrakten, men då merparten av dessa inte var uttömmande nog lästes även artiklarna 

översiktligt i sin helhet. Trots det finns luckor i matrisen där varken abstrakt eller artikeln gav 

nog med information. Det visades sig även att sju artiklar inte föll inom kriterierna för denna 

studie och togs därmed bort. Tre artiklar ströks då de inte var genomförda forskningsstudier 

utan handledningar för användandet av det laborativa materialet; en ströks då abstraktet inte 

var fylligt nog och fulltext saknades för att kompensera för detta, två då de främst berörde fel 

matematikområde, och slutligen togs en bort som diskuterade en teoretisk tanke kring kogni-

tion, men utan fokus på hur den skulle appliceras i undervisningen. Detta gav att kartlägg-

ningen baserades på 24 artiklar.   

Under kartläggningen visade det sig att åtta artiklar inte gick att få tag på i fulltext via 

ERIC, Örebro Universitetsbibliotek eller tidskrifternas hemsidor. Dock kunde fem artiklar 

hittas via sökning i Googles sökmotor, dessa har länkar till sig i bilaga 2. De tre artiklar som 

inte fanns i fulltext ansågs ändå kunna användas i kartläggningen då abstrakten gav svar på de 

relevanta punkterna nämnda ovan. 

Då det inför litteraturstudien inte fanns några förutfattade meningar av vad som skulle 

komma fram, fanns inga förutbestämda kategorier eller teman, utan dessa fick komma till 

naturligt i analysen av kartläggningen. Utifrån uppdelningen i matrisen (bilaga 1) kunde olika 

mönster urskiljas och ur dessa kunde två övergripande teman hittades. De artiklar som dessa 

teman bygger på hade ett fokus mot elever respektive lärare, vilket var genomgående i hela 

artikeln. Fem underteman framkom, där tre rörde elever och två lärare. Undertemana för ele-

ver baserades på olika beskrivningar av resultat på lärande som eleverna fick. Dessa sortera-

des i typ av resultat, och utifrån elevgruppens sammansättning. Undertemana för lärare base-

rades på vilket sorts resultat som författarna eftersökt. Dels ville de komma åt lärares egen 

koppling till laborativt material, och dels ville de undersöka effektiva undervisningsstrategier.  

Detta redovisas ytterligare i text- och tabellform i resultatdelen. Uppdelningen av forsknings-

underlaget har skett i flera omgångar utifrån olika angreppsvinklar, exempelvis elev- och lä-

rarperspektiv, årskurs, vad resultaten påvisade, vilket laborativt material som använts eller hur 

undervisningen genomförts. Det som främst avgjorde vilket tema en artikel tillhörde var ef-

fekten användandet av det laborativa materialet hade för elever och/eller lärare. Detta premie-

rades över till exempel elevgruppens sammansättning. Återkommande var att de teman som 

redovisas nedan framkom varje gång och därmed blev de som valdes ut.    
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Fördjupning. Utifrån de två huvudteman och de fem underteman som hittats har det ur 

varje tema valts ut artiklar att läsa i sin helhet. Antalet för varje tema har skiljts sig lite åt, då 

en del teman har haft större underlag och en del artiklar passar in under mer än ett tema. Ar-

tiklar valdes med avsikt att de skulle skiljde sig åt i flera avseenden, exempelvis studiens me-

tod, elevsammansättning och antal, elev eller lärarfokus. Detta gjordes för att försöka få med 

en så stor variation som möjligt. I de fall där studierna gjorts på stort antal elever och/eller 

använt sig av kontrollgrupper och/eller pågått under en längre tid, har dessa premierats i urva-

let.  

Sammanlagt har 10 artiklar valts ut till fördjupningen. Dessa har lästs noga, flera gånger 

för att upptäcka mönster, skillnader och likheter studierna emellan. Till exempel har under-

visningsstrategier noterats, liksom effekterna det laborativa materialet hade för lärande och 

undervisning. Även artiklarnas metoddel studerades för att kunna bedöma kvalitet. Det var 

främst tre aspekter som undersöktes. Dessa var reliabilitet, hur väl författarna beskrev metod-

avsnittet, och validitet och möjligheten till generalisering som båda tolkades utifrån deltagar-

antalet. Ett lågt deltagarantal gör det svårt att bekräfta att resultatet faktiskt besvarar frågan 

som ställts då den kan bero på slumpmässigheter hos just de undersökta deltagarna. Av sam-

ma anledning blir det svårt att generalisera.    

    

Reliabilitet, validitet och etiska överväganden 

Reliabilitet, att studien kan återupprepas med samma resultat, och validitet, att mäta det 

som avses mätas, är två kriterier för kvalitet (Bryman, 2018). För att stärka reliabiliteten har 

studiens tillvägagångssätt och sökord redovisats. Målet var att genomskinlighet och objektivi-

tet skulle råda. Det gör att det är möjligt att upprepa litteraturstudien med liknande resultat. 

Validiteten är kopplat till sökorden och inklusionskriterierna för artiklarna, då det är forsk-

ningsunderlaget som avgör om forskningsfrågorna kan besvaras. I och med att sökorden till-

kommit efter flera provsökningar och användandet av thesaurus, liksom att inkluderingskrite-

rier och bortfall redovisats, kan validiteten stärkas.  

När det kommer till de etiska överväganden, har öppenhet rått vad gäller studiens alla 

processer. Alla artiklar som ingått i kartläggning och resultat redovisas i bilaga 1, och alla 

resultat som framkommit redovisas i resultatavsnittet. Detta är två kriterier Eriksson Barajas 

et al. (2018) menar bör göras vid alla systematiska litteraturstudier. Urvalet av dessa artiklar 

skedde för att på bästa sätt besvara forskningsfrågan och inte med några andra avsikter i tan-

ken. Slutligen fanns det inga förutfattade meningar när studien påbörjades, och inga tankar 
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om vad resultatet skulle påvisa, utan detta har fått visa sig i analysen av kartläggningen. Det 

vill säga inga medvetna vinklingar har skett, varken i sökning av artiklar eller vid bearbet-

ningar av resultatet.   

Resultat och analys 

Detta avsnitt ger först en övergripande redovisning av forskningsunderlaget uppdelat på 

två teman och fem underteman. Därefter ges en fördjupning av de nämnda temana med hjälp 

av tio utvalda artiklar.  

 

Översikt 

De två huvudtemana och de fem underteman som framkom i analysen av kartläggningen 

redovisas i tabellen nedan, samt hur många artiklar som ingick under respektive tema. För 

fullständig artikelförteckning över respektive tema, se bilaga 1. 

 

Tabell 2. Fördelning av artiklar utifrån tema och undertema 

Huvudtema Underteman Antal artiklar 

Laborativt material och elevers  

matematiska lärande 

Positiva effekter 

Negativa effekter 

Effekt för elever i matematik-

svårigheter 

15 st 

3 st 

5 st 

Lärares förhållande till laborativt 

material 

Egen användning och förståelse 

Positiva effekter 

2 st 

2 st 

 

Huvudtemana blev laborativt material och elevers matematiska lärande och lärares för-

hållande till laborativt material. Inom det första temat fanns tre underteman. Undertemana 

positiva effekter och negativa effekter byggde på det främsta resultatet användandet av det 

laborativa materialet hade för deltagarna, och effekten var främst generell för flera elevgrup-

per. För effekt för elever i matematiksvårigheter var effekten direkt kopplad till elever i ma-

tematiksvårigheter och effekten det laborativa material påvisade var främst positivt. Detta var 

den punkt som skilde dessa underteman åt. För det andra temat fanns två underteman och där 

stod egen användning och förståelse för artiklar där lärarna själva manipulerat laborativt ma-

terial eller använt det i undervisningen, och positiva effekter avser de effekter som kommer av 
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att läraren strukturerar undervisningen på ett visst sätt. Detta inbegriper då användandet av 

laborativt material.  

Det totala antalet artiklar i tabell 2 överstiger 24, vilket var antalet kartläggningen base-

rats på. Detta beror på att fyra artiklar passade in under flera underteman. Tre av dessa artiklar 

ingick i urvalet till fördjupningen grundat på inkluderingskriterier gett i metoddelen. I för-

djupningen kommer de redovisas under det huvudsakliga undertemat grundat på effekter det 

laborativa material påvisade för elever och lärares undervisning . De övriga undertemana för 

respektive artikel lyfts enbart i översikten. 

 

Laborativt material och elevers matematiska lärande. Sammanlagt handlade 20 artik-

lar om effekter på elevers lärande. Av dessa var huvudsakligen 14 st inom kategorin positiva 

effekter, en inom kategorin negativa effekter och fem inom kategorin matematiksvårigheter. 

En artikel hade underteman som spände över alla tre kategorier (Calder Stegemann & Grünke, 

2014), men huvudfokuset i artikeln tolkades som matematiksvårigheter varav artikeln place-

rades där. Artikel av Morgan, Farkas och Maczuga (2015) var svår att placera och spände 

över kategorierna negativa effekter och matematiksvårigheter. Den placerades slutligen under 

negativa effekter, då det bäst stämde överens med det resultatet påvisade kring effekten det 

laborativa materialet hade på deltagarna som ingick i studien. 

Artiklarna som ingick i detta tema publicerades mellan åren 2000-2019. Flest artiklar, 14 

st, motsvarade de svenska årskurserna F-3. Två artiklar gällde årskurserna 4-6, och fyra artik-

lar rörde flera årskurser eller var otydliga i vilken årskurs som avsågs och hamnade därmed i 

den övergripande årskursindelningen F-6. Artiklarna kom från sju olika länder, där USA stod 

för 13 st. Totalt kom 15 st från Nord- och Centralamerika. Asien/Oceanien stod för fyra artik-

lar och Europa för 1 artikel. Den mest förekommande studieformen var klassrumsundervis-

ning (6 st). Därefter kom klassrumsexperiment (5 st) och interventionsstudier (5 st). Av inter-

ventionsstudierna tillhörde fyra st undertemat elever i matematiksvårigheter. Intervju, läro-

medelsanalys och longitudell data användes av en artikel var. I vissa fall förekom komplette-

rande intervjuer, prov och observationer. Deltagarantalet var i de flesta fall (10 st) en skol-

klass av okänt antal. För övriga artiklar varierade deltagarna mellan 3 st i två fall, till 17028 

st. Endast två artiklar överskred ett deltagarantal på 100. En artikel som inte fanns i fulltext 

var oklar gällande metod och deltagarantal. De matematiska områdena varierar mellan de fyra 

räknesätten och taluppfattning. Flest artiklar rör addition, subtraktion och taluppfattning (15 

st). Enstaka artiklar tog upp division och multiplikation.  
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Positiva effekter. De positiva effekterna varierade för de olika studierna. Fem artiklar 

fann att laborativt material kunde hjälpa elever ta steget från informell matematisk kunskap 

till formell matematisk kunskap. Dessa använde sig av en blandning av pedagogiska- (tallinje, 

centikuber, mönsterblock) och vardagsföremål (guldfiskar, kakor, tekannor). En artikel an-

vände sig av elevernas egna kroppar. Tre av artiklarna berörde också alla faser i att överbryg-

ga från konkret till abstrakt enligt van Bommel (2016) och Hattie et al. (2017). Samstämmiga 

med dessa är Richardson, Carter och Berenson (2010) och Lopez Fernandez och Velazquez 

Estrella (2011) som fann att laborativt material hjälpte elever generalisera den bakomliggande 

matematiska tanken. Båda dessa studier använda sig bland annat av centikuber i den konkreta 

fasen, men skilde sig sedan i att de förras deltagare ritade/skrev sina lösningar och de senare 

använde sig av färdiga bilder i den representativa fasen.  

Lopez Fernandez och Velazquez Estrella var också en av tre artikelförfattare som fann 

kopplingar mellan laborativt material och långvarig kunskap. Intervjuer visade att två måna-

der efter undervisningsmomenten där fönsterskrapor användes, hade elever en stabil förståelse 

för areakonceptet (Kobiela & Lehrer, 2019), och elever kunde fortfarande se fördelarna med 

godismetoden de mött i undervisningen efter två år (Whitenack, Knipping & Novinger, 2001).  

Slutligen fann fyra artiklar att laborativt material i kombination med diskussion var vik-

tigt för att nå fram till den matematiska tanken. Elever kunde tillsammans, och med hjälp av 

läraren, hitta den mest lämpliga strategin när de diskuterade sina olika lösningar (Assiti & 

Zulkardi, 2013; Maschietto, 2015; Wickstrom, Fulton & Lackey, 2019). En blandning av  

pedagogiska och vardagsföremål användes, varav en tryckte på elevnära föremål. 

 

Negativa effekter. De negativa effekterna berörde två områden; elevgruppen, och det la-

borativa materialet i sig. Den första slutsatsen var att det laborativa materialet inte alltid var 

passande för elevgruppen. Två studier kom till denna slutsats från lite olika angreppsvinklar. I 

ett fall var det laborativa materialet, fingerräkningsmetoden Chisanbop, inte lämpligt för ål-

dersgruppen (grade 5) (Calder Stegemann & Grünke, 2014). Eleverna hade redan kommit 

förbi stadiet att behöva använda fingrar för att räkna, varpå de ansåg sig för gamla för att an-

vända en såpass barnslig räknemetod. Resultatet blev att de inte använda sig av Chisanbop 

och kontrollgruppen gjorde större matematiska framsteg. I det andra fallet var det laborativa 

materialet inte förenligt med elever i matematiksvårigheter (Morgan et al., 2015). Denna 

aspekt lyfts i fördjupningen.  

Den andra slutsatsen var att det laborativa materialet var statiskt i sin funktion (Maschiet-

to, 2015). Det pedagogiska materialet, Zero +1, fungerade bra ur en del aspekter för under-
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visningen, men gick emot tidigare lärdomar elever fått med sig under skolåren, exempelvis att 

tal läses från vänster till höger (1+2=3). Detta gav en del elever problem med att använda det 

laborativa materialet då de inte kunde kombinera sina tidigare lärdomar med förutsättningarna 

hos materialet.  

 

Effekter för elever i matematiksvårigheter. För elever i matematiksvårigheter kunde po-

sitiva effekter för matematiklärandet hittas oavsett sort av laborativt material. Det måste inte 

vara pedagogiskt laborativt material, utan vardagsföremål kan ge en lika kvalitativt god un-

dervisning. Både pedagogiska föremål och en kombination av pedagogiska- och vardagsfö-

remål hade positiv effekt på provresultat. Experimentgruppen som använde Rekenrek, en spe-

ciell form av abakus som bygger på siffran fem istället för 10, fick ett signifikant högre resul-

tat på additions- och subtraktionsprov i talområdet 0-20 mot kontrollgrupperna (Tournaki, 

Bae & Kerekes, 2008). Jimenez och Staples (2015) använde en kombination av material (tal-

linje, färgade brickor, bilar) och fann att de tre deltagarna höjde sina resultat, sett från start-

punkten, samt behöll en högre nivå av kunskap över tid. Att använda den egna kroppen som 

laborativt material via fingerräkningsmetoden Chisanbop gav främst effekt på attityd till ma-

tematik och då hos de yngre eleverna. För de äldre eleverna (grade 5) kunde negativa 

kopplingar göras, vilket redovisades ovan (Calder Stegemann & Grünke, 2014). 

En artikel fokuserade på CRA-undervisning. CRA står för konkret, representativ och  

abstrakt, och avser de tre faser undervisningen fokuserar på i takt med att den blir allt mer 

abstrakt, likt det van Bommel (2016) och Hattie et al. (2017) beskriver. Artikeln fanns inte i 

fulltext så vilket laborativt material som avses är oklart. Det som gick att tyda från artikeln 

var att CRA-undervisning var gynnsamt för elever i svårigheter. Både generellt och inom  

matematikområdena addition, subtraktion och multiplikation fanns positiva effekter av en 

undervisning byggd på CRA. Undervisningsmetoden har visats ge goda resultat för elever 

inom en inkluderande skolmiljö, oavsett elevernas individuella förmågor.   

 

Lärares förhållande till laborativt material. De fyra artiklarna inom detta tema publi-

cerades 2016 (2 st) och 2019 (2 st), och fördelades lika mellan de två underteman egen an-

vändning och förståelse och positiva effekter. Det var även lika fördelning mellan årskurserna 

F-3 och F-6. Två artiklar var från USA, en artikel var från Malaysia och en var från Nya Zee-

land. För det första undertemat, som rör lärares självrapporterade användning och egen mani-

pulering, använde forskarna enkäter online samt intervjuer med samtidig problemlösning. 
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Intervjuerna videoinspelades. För det andra undertemat användes en litteraturstudie samt ob-

servationer av klassrumsundervisning.     

 

Egen användning och förståelse. För detta undertema kommer båda artiklar lyftas i för-

djupningen, så nedan ges en kort redogörelse kring lärares användning av laborativt material i 

undervisning, samt lärares egen manipulering av laborativt material när de löste problemlös-

ningsuppgifter. 

Slutsatsen var att kunskap om laborativa material skilde sig åt bland lärare. De 57 lärare 

som besvarade enkäten uppgav en varierad kunskap kring användandet av olika laborativa 

materialen. De hade även olika tillgång till materialen. Det som främst användes i undervis-

ningen av multiplikation och division var numeriskt eller grupperbart material (Kosko, 2019). 

När lärare själva skulle manipulera fram svaren till problemlösningsuppgifter framkom det att 

de 50 lärarna främst kunde lösa uppgifter korrekt när det rörde sig om positiva heltal. För ne-

gativa tal uppvisades en osäkerhet kring vilket laborativt material som var lämpligt (Bossé, 

Lynch-Davis & Adu-Gyamfi, 2016).   

 

Positiva effekter. De två ingående artiklarna kommer lyftas i fördjupningen, varpå det 

nedan ges en kort redogörelse för de positiva effekter lärare får när de planerar sin undervis-

ning och inkluderar laborativt material.  

Artiklarna fann att lärare behöver gå ifrån en ensidig undervisningsstil då det inte ger 

önskad effekt hos elever. Att enbart utgå ifrån läroboken är inte optimalt, utan en undervis-

ning i stil med CRA, där laborativt material ingår, bör inkorporeras i undervisningen. För att 

få en positiv effekt vid användandet av laborativt material ska lärare påvisa sambandet mellan 

materialet och den matematiska tanken. Detta underlättar elevers matematiska lärande. Att ha 

en bred undervisningsrepertoar som lärare ökar chansen att kunna påvisa detta samband. 

 

Sammanfattning av översikten. Laborativt material har potential att positivt påverka 

elevers matematiska lärande. Om det laborativa materialet är pedagogiska- eller vardagsföre-

mål har mindre betydelse. Funktionen att få elever att ta steget från den informella kunskapen 

till den formella, att se de matematiska idéerna, kan nås med båda varianterna. Här har läraren 

en viktig uppgift i att lyfta dessa samband så de positiva effekterna kan nås. Vinster är förbätt-

rade provresultat och långvarig kunskap, liksom attitydförändringar.  
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Negativa aspekter kan kopplas till de olika individuella materialen i sig och hur väl de 

passar undervisningssituationen. Vilka som ska undervisas och vad det ska undervisas om, 

påverkar hur lämpligt olika material blir.  

Lärares användning och kunskaper om laborativt material är varierande. Vissa sorter 

premieras i undervisningen, och lärare är osäkra vad gäller vilka material som passar vid olika 

matematiska beräkningar.     

 

Fördjupning 

Fördjupningen grundas på tio artiklar. Dessa är utsprida över underkategorierna, men av-

sikten var att få en någorlunda jämn fördelning mellan dessa. Antal artiklar presenteras under 

respektive tema.  

 

Positiva effekter på elevers matematiska lärande. För detta undertema analyserades  

artiklar av Bicknell, Young-Loveridge och Simpson (2017), Maschietto (2015) och Cotter 

(2000). De tre artiklarna berör alla platsvärde men har använt olika undersökningsmetoder. 

De två förstnämnda använde klassrumsundervisning respektive experiment i ett matematik-

laboratorium, och Cotter (2000) använde sig av en interventionsstudie med en experiment-

grupp och en kontrollgrupp. Ingen av studierna har ett stort deltagarantal och i två fall ges 

inga exakta antal, vilket påverkar kvalitet på studierna. Deltagarna varierade mellan en klass, 

oklart antal, till två klasser med oklart antal, och två klasser med 16 elever i varje.  

Bicknell, Young-Loveridge och Simpson (2017) beskrev i sin artikel utdrag från en större 

forskningsstudie. Syftet var att undersöka sjuåriga elevers utvecklande av del-helhetstänkande 

med hjälp av innehållsdivision, där uppgifterna hade talet tio som nämnare. De använde sig av 

en elevnära kontext i form av att det laborativa materialet representerade vardagsföremål 

(äggkartonger, chokladbitar eller kakor i förpackningar). 

Studien, som var från Nya Zeeland, bestod av 12 lektioner utsprida över fyra veckors tid. 

Lektionerna hade en tredelad struktur, där del ett bestod av en lärarledd introduktion, del två 

individuellt arbete utifrån en gemensam uppgift och del tre individuellt arbete i arbetsbok. 

Alla lektioner videoinspelades, och det utfördes pre- och postintervjuer med bedömning av 

elevernas taluppfattning och beräkning med hjälp av de fyra räknesätten. 

Resultatet visade att laborativt material i en elevnära kontext ökade elevernas förståelse 

av platsvärdet för talet 10. Den elevnära kontexten infann sig främst i lektionsdelarna två och 

tre, där det laborativa materialet, centikuber och äggkartonger, illustrerade svar på frågor som 
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”Det finns 30 ägg. Varje kartong rymmer 10 ägg. Hur många fulla kartonger blir det?”. Ele-

verna förväntades visa sitt arbete på flera sätt, och detta delgavs med resterande i klassen vid 

diskussionsmomenten. Detta spred kloka tankar vidare till de som ännu inte upptäckt dessa. 

Utvecklingen bestod dels i att ta sig ifrån tanken att räkna en och en, till att se grupper av tio, 

och dels i att kunna frångå det fysiska laborativa materialet och rita eller skriva sina lösningar 

istället.   

Lektionsstrukturen hade en inbyggd individualiseringsfunktion i att eleverna kunde fort-

sätta använda det laborativa materialet under alla delaktiviteter om de behövde det. De kunde 

också välja vilka tal de ville arbeta med i arbetsboken. Detta gjorde att en del elever gick över 

till 100-tal, medans andra stannade kvar på 10-tal. Eleverna uppmuntrades också att använda 

andra räknesätt för att bedöma rimligheten i sina lösningar, vilket inte bara ökade säkerheten i 

beräkningar, utan även förstärkte uppfattningen av platsvärde. Slutintervjuerna visade att ele-

verna ökade sin förståelse kring platsvärde för talet 10, liksom att utföra multiplikation och 

division med 10 som faktor/nämnare.  

Maschietto (2015) använde sig av två teoretiska ramverk för att undersöka effekten av 

den aritmetiska maskinen Zero +1 för att bygga matematisk förståelse av platsvärde hos sina 

deltagare. Det ena ramverket, semiotic mediation, hade en sociokulturell inriktning och bygg-

de på Vygotskys tankar. Det andra ramverket, instrumental genesis, intog ett kognitivt per-

spektiv.   

Maschietto utgick ifrån en italiensk kontext och utförde två experiment med det laborati-

va materialet som bestod av fem kugghjul som tillsammans utför matematiska beräkningar. 

Tre hjul representerade ental, tiotal och tusental, och två hjul hade som funktion att föra över 

10 ental till ett tiotal och 10 tiotal till ett hundratal. Detta gav två sätt att utföra beräkningar. 

Antingen ta entalen en och en tills rätt term nåtts, eller räkna ental och tiotal skilda från var-

andra men fortfarande en och en. 

Resultat visade att diskussionsmomenten var viktiga för att nå förståelse kring det labora-

tiva materialet och den matematik materialet påvisar. När eleverna delgav sina upptäckter 

kring utforskandet av materialet fick läraren se vart eleverna befann sig och kunde använda 

detta för att föra eleverna vidare (teacher’s mediation actions). Eleverna approprierade, tog 

till sig strukturen för beräkningar som var inneboende i materialet. I ett senare steg kunde 

också beräkningar via Zero +1 göra dessa strukturer stabila. Diskussionerna fungerade även 

som en form av social uppbyggnad för hur de skulle gå tillväga för att utföra additionsberäk-

ningar med Zero +1. En elevs konstaterande gjorde att andra elever valde att utforska detta 

själva och fann fördelar med hens tillvägagångssätt. Diskussionsmomentet gjorde strategier 
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synliga så kopplingen mellan dessa och den matematiska kunskapen kring platsvärde kunde 

förstås. 

I sin artikel använde Cotter (2000) två principer från Japan, språkmönster och visualise-

ring, för att öka elevers förståelse av platsvärde. Med hjälp av fyra olika laborativa material 

undersökte hon effekten av dessa i två amerikanska klassrum. De två klassrummen delades i 

en experimentklass och en kontrollklass, där de förstnämna arbetade med de fyra olika mate-

rialen (fingrar, räknestickor, abakus och sifferkort) och de sistnämna arbetade utifrån den van-

liga läroboken. Principen om språkmönster rörde hur de asiatiska språken har ett mer logiskt 

system för hur talen uttalas (två-tio-ett för 21), och principen om visualisering rörde gruppe-

ring av tal istället för att räkna tal en och en. 

Studien visade att de laborativa materialen hjälpte eleverna se matematiken. Principen om 

visualisering tränades in via materialen, men när strategin satt sig behövde de inte dessa läng-

re. Eleverna kunde se beräkningar i huvudet utifrån strategin material lärt dem. Intervjuutvär-

deringen visade att eleverna i experimentgruppen kunde utföra fler additions- och subtrak-

tionsberäkningar korrekt med 10-basmaterial, liksom att presentera olika tiotalskombinationer 

med större utnyttjande av tiotalsklossar över entalsklossar. Överlag fick experimentgruppen 

30-40 procentenheter bättre resultat på varje individuell uppgift.  

Sammanfattningsvis fann artiklarna att diskussionsmoment var väsentliga delar vid lek-

tioner med laborativa material för att eleverna ska nå en förståelse för de matematiska koncept 

som det undervisas om. Diskussioner lyfte fram aspekter, och delgav dessa till hela gruppen, 

liksom gav läraren en inblick i elevers tankesätt. De laborativa materialen hjälpte elever förstå 

principer, men det var sen inte nödvändigt för eleverna att fortsätta använda dem. De klarade 

av att ta steg mot de mer abstrakta faserna av kunskapsnivåerna.  

 

Negativa effekter på elevers matematiska lärande. Inom detta undertema analyserades 

en artikel av Morgan et al. (2015). Den kom från USA, och använde sig av longitudell data 

med kontrollgrupper. Deltagarna bestod av 2486 elever med matematiska svårigheter (MS) 

och 10907 elever utan matematiska svårigheter (utan MS), samt 3635 lärare. Deltagarantalet 

kan anses väldigt bra och påverkar kvaliteten i positiv riktning. Metodavsnittet i artikeln gav 

en fyllig beskrivning av tillvägagångssättet för studien vilket stärker reliabilitet och validite-

ten.   

Morgan et al. (2015) grundade sina resultat på data från barn i Kindergarten (5/6-åringar). 

Dessa är indelade i tre grupper där matematiska svårigheter (MS) föreligger, och två grupper 

utan matematiska svårigheter (utan MS). Syftet var att undersöka vilka undervisningsprakti-
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ker som gynnade dessa olika grupper. De är inte specifika i vad de menade med laborativt 

material, utan nämnde endast att det handlade om räkneföremål och geometriska manipulativ, 

och att dessa användes i snitt 6-7 gånger/månad, något oftare för elever med MS. 

De fann att undervisningen inte är optimal ur hänsyn att öka elevers matematiska fram-

steg. Två undervisningsstrategier identifierades. En lärarledd strategi där en undervisning med 

basfakta och regler samt repetitiv övning premierades. Denna strategi innehöll flest aktiviteter 

med ental och tiotal, och använde läroboken i stor utsträckning. Den andra strategin var en 

elevcentrerad strategi, där elever själva och tillsammans i grupper undersöker matematiska 

uppgifter för att nå kunskap. Laborativa material ingår som del i detta. Aktiviteterna som 

främst utnyttjades inom denna strategi var olika former av grupperingar, uppskattningar och 

arbete med klockan.  

Resultaten visade att den lärarledda strategin var den som fick störst effekt på lärandet. 

Detta gällde både för elever med MS och elever utan MS. Eleverna utan MS kunde dock ha 

nytta av en elevcentrerad undervisningsstil, vilket inte gällde för eleverna med MS. För elever 

med MS rekommenderade författarna en mer lärarcentrerad undervisning, dock var det inte 

den strategin som främst användes när det fanns många elever med MS i klassrummet. Istället 

hittades en koppling mellan antal elever med MS och ökande användning av laborativt mate-

rial, vilket var associerat med den elevcentrerade strategin. Detta gav att undervisningen inte 

fick önskad effekt för elever med MS. En ökad användning av laborativt material gav inte 

heller betydande matematiska framsteg för elever utan MS.  

Författarna spekulerade i att laborativt material kan påfresta arbetsminnet och koncentra-

tionsförmågan för mycket för vissa elever och då visa sig mindre effektiva, vilket resultaten 

indikerade. Användningen av laborativt material var som mest frekvent i klassrum med 

många elever med MS, elever som kan ha problem med kognitiva funktioner. Det kan bidra 

till fynden att laborativa material inte hade några synbara effekter på inlärningen eller elevers 

matematiska framsteg. 

 

Effekter för elever i matematisksvårigheter. För detta undertema analyserades artiklar 

av Stroizer, Hinton, Flores och Terry (2015), och Calder Stegemann och Grünke (2014). De 

baserade sina studier på en kanadensisk respektive amerikansk kontext, och båda berörde års-

kurserna F-3. De använde sig av olika studieformat då Stroizer et al. hade ett universitets-

sponstrat förlängt skolårsprogram som grund för sina insatser, medan Calder Stegemann och 

Grünke använde sig av interventionsstudie med två experiment- och två kontrollgrupper. 75 

elever deltog totalt i deras studie. Det förlängda skolårsprogrammet hade endast tre deltagare. 
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Dessa var tvungna att passa in under fyra inklusionskriterier, varav ett var behov av special-

undervisning på grund av autismspektrum. Detta kan förklara det låga deltagarantalet, de 

fanns inte inom skolprogrammet. Metoddelen var i övrigt väl beskriven. Calder Stegemann 

och Grünke ger en tydlig beskrivning av sitt tillvägagångssätt och använder sig av både kvan-

titativ och kvalitativ data för att styrka sina resultat, vilket har positiv effekt på kvaliteten. 

Stroizer et al. (2015) undersökte effekterna av CRA-undervisning inom områdena addi-

tion och subtraktion med övergång, samt multiplikation med faktor 0-5, för elever inom au-

tismspektrat. Inom den konkreta fasen av CRA användes ett tiobasmaterial i skumgummi. 

Den representativa fasen använde sig av bilder. Undervisningstaktiken inom de olika faserna 

var konstant, med lärarledd introduktion, gemensamt arbete och sen självständigt arbete. Ef-

fekter utvärderades genom miniprov som genomfördes varje morgon innan undervisningen 

började.  

Miniproven visade att alla tre elever behövde mer tid på sig för att förstå konceptet med 

subtraktion, då det första provet inte visade någon förbättring mot utgångsläget. Både addition 

och multiplikation visade positiva effekter redan efter första undervisningstillfället. Sett över 

hela undervisningstiden påvisades starka positiva effekter för alla elever över de tre ämnes-

områdena. CRA-undervisning innehåller många aspekter som elever inom autismspektrat kan 

ha nytta av, vilket författarna framhöll som troliga skäl till studiens resultat. De visuella 

aspekterna i form av lärarens modellering och det laborativa materialet, samt de återkomman-

de delarna i undervisningen, är saker de lyfte fram. 

Syftet med interventionsstudien av Calder Stegemann och Grünke (2015) var att under-

söka effekten av fingerräkningsmetoden Chisanbop på 6/7 och 9/10 åringar (grade 2 och 5). 

Områden de undersökte var taluppfattning och platsvärde, samt attityd till matematik. De två 

klasserna delades i två experiment- och två kontrollgrupper. De elever med de 30 % lägsta 

resultaten på initiala attitydtester identifierades som elever i riskzon för matematikmisslyck-

ande. Dessa utgjorde egna grupper inom de fyra större grupperna. 

Chisanbop utgår ifrån att elevernas högra hand representerar ental, och deras vänstra hand 

tiotal. De kan utnyttja detta för tal mellan 0-99, och då främst inom addition och subtraktion. 

Experimentgrupperna fick 20 minuters daglig undervisning med Chisanbop samt efterföljande 

aktiviteter i grupp eller individuellt för att befästa kunskapen. 

Författarna utgick ifrån att Chisanbop bör ha positiv effekt för elever, då fingerräkning är 

en naturlig del i barns utforskande av matematik, och resultaten bekräftade delvis detta. Ut-

värdering av tre områden (calculation, quantitative concepts, applied problem solving) gjor-

des via deltester, och för de yngre eleverna utanför riskgruppen, gjorde både experiment- och 
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kontrollgruppen signifikanta framsteg på alla tre områden. Experimentgruppen i helhet ökade 

sin attityd mot matematik i positiv rikting, varav eleverna i riskzon uppvisade en signifikant 

ökning. Eleverna i riskzon från kontrollgruppen gjorde inga signifikanta ökningar över någon 

variabel. För de äldre eleverna gjorde både experiment- och kontrollgruppen, icke riskzon, 

signifikanta ökningar på 2/3 av de matematiska områdena. För eleverna i riskzon visade expe-

rimentgruppen på signifikant ökning för delområden quantitative concepts. Det var dock kon-

trollgruppen som gjorde de största förbättringarna med signifikant ökning på alla tre delområ-

den. För de äldre eleverna fanns ingen förbättring när det kom till attityd.  

Författarna var förvånade över kontrollgruppens resultat (grade 5), och spekulerade i att 

det berodde på att eleverna i studien befann sig på olika nivåer när det kom till att ta till sig 

Chisanbop. Fingerräkning var ett stadie de eleverna redan gått igenom och hade sen tillägnat 

sig andra strategier. Detta skulle även förklara attitydförbättringen hos de yngre eleverna, då 

de fortfarande befann sig på detta naturliga stadie.     

 

Lärares användning och förståelse. Två artiklar analyserades för detta undertema och 

båda berörde lärarnas förhållningssätt till laborativt material. I Kosko (2019) rörde det sig om 

lärarnas självrapporterade användning av laborativt material i undervisningen. I Bossé et al. 

(2016) handlade det om lärarnas kunskaper i eget manipulerande av laborativt material vid 

problemlösning. Kosko använde sig av enkäter online och baserar sina resultat på 57 lärare 

(grade 3) fördelade över 23 skoldistrikt i en stat i USA. Kosko genomförde intervjuer för att 

testa enkätfrågorna med syfte att öka reliabiliteten, och beskriver metoddelen väl.  Bossé et al. 

genomförde intervjuer med 50 lärare samtidigt som de genomförde problemlösningsuppgifter. 

Intervjuerna videoinspelades. Datan analyserades av tre forskare i syfte att öka kvalitet på 

kodningen.  

Kosko (2019) undersökte lärares användning av 26 olika laborativa material vid under-

visning av multiplikation och division. Enkäten som besvarades bestod av tre delar relaterat 

till laborativt material samt en personlig del. När det kom till användning av ett visst material 

fanns svarsalternativen aldrig/sällan/ofta/alltid. De laborativa materialen bestod av 22 peda-

gogiska material och fyra vardagsföremål. 

Resultaten visade att de material som användes ofta och alltid, och tillsammans fick över 

50 %, var nummerkort (70.2 %), 100-ruta (100s chart) (52.6 %), rutat papper (grid paper) 

(57.9 %), sexsidig tärning (61.4 %) och runda räknebrickor (59.7 %). Minst frekvent använt 

var olika varianter av klockor, då 50.9 % svarade att de aldrig använder det, följt av geomet-

riska mönsterbrickor (43.9 %) och dienes block, ett tiobasmaterial (33.3 %).  
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När det kom till att använda continuous models, material som kan delas i mindre bitar, ex. 

tallinje, 100-ruta och andra areamodeller, visade resultaten ett signifikant positivt samband 

med medlemskap i lärarorganisationer. Ett statistiskt signifikant negativt samband hittades 

med år i yrket. Ju längre tid de arbetat som lärare, ju mindre continuous models använde de i 

undervisningen. Lärarexamen påvisade ingen effekt. Författarna spekulerade i att variationen 

av använt material kan bero på att viss matematisk kunskap sprids inom specifika organisa-

tioner, och är lärare inte medlem i dessa, så når kunskapen inte fram. Frånvaron av ett visst 

material i undervisningen kan ha effekt på elevernas matematiska inlärning.  

Bossé et al. (2016) undersökte lärares förståelse och manipulering av laborativt material 

ur perspektivet representativ determinism (egen översättning av representational determi-

nism). Representativ determinism avser vilka matematiska principer ett laborativt material 

kan påvisa, och vilka det inte kan. Författarna använde denna term för att se hur väl lärare 

förstod de bakomliggande funktionerna av olika laborativa material (tallinje, 10-basmaterial, 

centikuber, färgade brickor, Cuisenairestavar, mönsterbrickor, tvåfärgade brickor och BossÉ-

CUbes – ett tvåfärgat 10-basmaterial för positiva och negativa tal). Lärarna var tvungna att 

använda tallinjen och tvåfärgade brickor eller BossÉCUbes, samt tre andra laborativa materi-

al. Problemlösningsuppgifterna bestod av positiva P+P, negativa N+N, och positiva och nega-

tiva (P+N) tal inom de fyra räknesätten.  

Resultaten påvisade fem olika teman i hur lärare använde materialen. Det enda positiva 

temat, korrekt modellerat (correct model/representation), sammanföll med uppgifter där talen 

var positiva. P+P och P*P var de enda uppgifter som lärarna kunde lösa 100 % korrekt. För de 

övriga uppgifterna uppstod felaktigheter någonstans under problemlösningen.  

Ett tillvägagångssätt som lärarna ofta tog till under de fyra övriga temana, när de inte  

kunde utföra uppgifter korrekt, var att falla tillbaka på sina aritmetiska kunskaper. De visste 

vad resultatet skulle bli, och hoppade dit, oavsett om materialet logiskt kunde förklara detta. 

Detta tillvägagångssätt skulle inte fungera tillfredsställande i klassrummet, och författarna 

spekulerar i att det troligen skulle leda till missförstånd hos eleverna. Vidare menar de att då 

lärarna var osäkra kring sin hantering av de laborativa materialen och frångick de formella 

matematiska reglerna, finns det ett behov av att sprida den korrekta kunskapen kring laborati-

va material till lärarstudenter och arbetande lärare. Detta i syfte att ge elever givande matema-

tiklektioner. 

 

Lärare och positiva effekter. För detta undertema analyserades artiklar av Mills (2019) 

och Sinnakaudan, Kuldas, Hashim och Ghazali (2016). Båda artiklarna handlade om lärares 
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tillvägagångssätt och strukturering av undervisning som innehåller laborativt material. Mills 

gav en väldigt sparsam beskrivning av sin metoddel. Detta kan bero på att artikeln ingick i en 

större forskningsstudie. Dock refererades det inte till denna, varpå det var svårt att bedöma 

kvalitet och resultatet som framkom. Sinnakaudan et al. genomförde en litteraturstudie. Me-

todavsnittet var kort och lämnade frågetecken kring insamlingen och analys av underlaget, 

vilket påverkar reliabiliteten.   

Mills (2019) observerade tre lärares introduktionslektioner i en undervisningsserie om 

multiplikation. Undervisningsserien spände över sex veckor. Syftet var att utveckla elevernas 

förståelse kring multiplikation och multiplikationstecknet. Laborativt material som användes 

var laminerade bilder på djur i grupper av tre och fyra, samt centikuber, och alla tre lärare 

använde samma undervisningsstrategi.  

Det som framkom var att diskussionsmomenten gav förståelse för multiplikation. Under-

visningssektioner som författaren lyfte rörde hur talen i en multiplikation, exempelvis    , 

ska modelleras. Är det tre stycken femmor eller fem stycken treor? När läraren gav eleverna 

möjlighet att få diskutera och argumentera kunde de hitta de matematiska principerna och inse 

varför vissa principer, ex. den kommutativa lagen, var bra att förstå och kunna använda. En 

viktig punkt här var att läraren såg till att kopplingen mellan det laborativa materialet och den 

matematiska tanken lyftes fram så eleverna kunde se och förstå sambandet. 

En lärare behövde göra situationen elevnära då eleverna hade svårt att förstå den initiala 

undervisningsstrategin. Hen använde sig av klubbor i påsar för att påvisa skillnaden mellan 

    och    , samt kakor som delas mellan familjemedlemmar (illustrerat med centikuber). 

Här togs också det inversa förhållandet mellan multiplikation och division upp som hastigast. 

Annars framhöll författarna vikten av att samundervisa detta förhållande då det hjälper elever 

generalisera.     

I slutet av de tre lektionerna hade merparten av eleverna förstått hur de skulle använda sig 

av multiplikationstecknet. Det är svårt att bedöma vikten av detta resultat då det inte finns 

fakta att relatera till, exempelvis hur många elever det fanns i varje klass. Dock rör det sig 

bara om tre klasser, varpå antalet troligen inte stiger över 90 elever.      

Sinnakaudan et al. (2016) ville med sin litteraturstudie ge läroplansförfattare, lärare och 

forskare underlag så behoven hos de Malaysiska eleverna, när det kommer till inlärning av 

taluppfattning, kan tillgodoses. De fokuserade på fem områden: taluppfattning i nationella 

läroplanen; teoretisk analys och test för bedömning; vilken strategi som bör premieras; hur 

lärmedel och materiel bör utformas, samt aktiviteter som utvecklar taluppfattningen.  
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Studien fann att lärare inte alltid har korrekt kunskap kring taluppfattning. Därför bör lä-

rare fortbildas för att utöka sin egen kunskap kring taluppfattning. Detta skulle ge att lärare 

kunde planera en undervisning med god kvalitet i syfte att ge elever de bästa förutsättningarna 

för att lära sig taluppfattning. Författarna framhåller att en god undervisning inte förlitar sig i 

för stor grad på läroboken, då dessa har en skev fördelning av vilka sorters uppgifter som 

finns representerade när det kommer till uppgifter av del/helhet (5=2+_), och addition och 

subtraktion. Om läroböcker hamnar i fokus kan elever få svårare att generalisera och klara av 

att lösa uppgifter som inte är av samma dominerande typ som de som finns i läroböckerna. 

För att gynna utvecklandet av taluppfattning lyftes både strategier och aktiviteter. Att för-

lita sig på strategin att räkna tal en och en, eller räkna vidare från en av termerna är i längden 

inte hållbart. Att kunna bilda tal utav delar         (composing), och kunna bryta ner tal 

till i delar         (decomposing) är mer lämpliga strategier som lärare bör introducera 

och ge elever tillfällen att träna på. Aktiviteter med laborativt material som centikuber, brick-

or eller självhäftande färgprickar kan användas för att träna composing         och de-

composing        . Vid uppgifter med laborativt material måste lärare vara uppmärksam 

så elever faktisk hittar alla möjliga varianter. De kan anse att de hittat svaret efter ett korrekt 

svar. Lärare bör även ge eleverna möjlighet att få diskutera sina svar med varandra för att öka 

förståelsen av taluppfattning.   

 

Diskussion 

Detta avsnitt består av fem delar. Del ett och två lyfter framkomna resultat och baseras i 

största del på resultat från fördjupningen. Del tre berör tillvägagångssättet för litteraturstudi-

en. De två avslutande delarna tar upp konsekvenser resultatet har för undervisning, samt vilka 

områden som behöver utforskas vidare. 

 

Sammanfattning av huvudresultat 

Laborativt material har potential att positivt påverka elevers lärande, under rätt förutsätt-

ningar. Övervägande del av artiklarna som ingått i litteraturstudien påvisade en positiv kopp-

ling från både elev- och lärarperspektiv. Det laborativa materialet i sig är ingen mirakelmetod 

utan effekten sammanföll ofta med någon annan del i undervisningen. Diskussion var en så-

dan del, och fanns totalt med i åtta artiklar. Eleverna hade lättare att se och förstå principer, 

och kunna ta steget vidare till en mer abstrakt nivå av kunskap när de fick diskutera sina fynd 
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kring det laborativa materialet. Även en elevnära kontext i undervisningen kopplades till ökad 

förståelse kring den matematiska principen som det undervisades om.  

Det laborativa materialet hade effekten att det fick elever att närma sig den abstrakta  

kunskapen. I vissa av dessa tog sig eleverna ett kliv närmare och i andra tog de sig hela vägen 

från den informella till formella kunskapen. 

Artiklarna har använt sig av lite olika sorters laborativt material men majoriteten innehöll 

pedagogiskt material, exempelvis centikuber, 10-basmaterial och färgade brickor. De artiklar 

som påvisade blandad eller negativ effekt på lärande använde sig av elevernas fingrar, vilket 

nog kan ses som ett vardagsföremål, samt två fall av pedagogiska föremål. Artiklarna som 

berör lärare har enbart använt sig av pedagogiskt material.    

Slutligen berördes lärares kompetens och behov av fortbildning. Alla artiklarna inom det-

ta temafann, i någon mån, att lärare saknar kunskaper kring laborativt material och dess an-

vändning i undervisning, och för att eleverna ska gynnas av att det laborativa materialet in-

korporeras i undervisning, bör lärare i första hand se till att de får sådana kunskaper att de kan 

göra lektionerna givande för eleverna.  

 

Resultatdiskussion 

Laborativt material kan ha en plats inom undervisningen av aritmetik, men det kan inte 

stå ensamt. Detta gäller för många ämnen och områdesdelar inom utbildning. Manipulering av 

det laborativa materialet inte är tillräckligt för att elever ska nå kunskap. De måste även bear-

beta sina tankar via diskussioner (Berggren & Lindroth, 2011), vilket skedde i Maschiettos 

(2015) studie. Där lyfte en elev den gömda additionsfunktionen hos det laborativa materialet i 

en gruppdiskussion, vilket var något andra elever inte hade uppmärksammat än. Detta gav att 

de i sin tur började jämföra olika sätt att använda materialet, vilket breddade deras tankegång-

ar. Det som skedde mellan dessa elever var att de verkade inom sin ZPD. Eleverna fick stöd 

av en kamrat i att se någonting de inte förstått själva, vilket ökade deras kunskaper. En lik-

nande situation påvisades i artikeln av Bicknell et al. (2017).  

Diskussionsmoment lyftes i fyra av artiklarna från fördjupningen. Det betyder inte att de 

övriga inte innehöll moment av samtal, det vara bara inte fokuset. I alla artiklar som behand-

lade elevers arbete med laborativt material fanns det en dialog mellan lärare och elev/elever i 

någon mån. Skulle elever släppas helt fria med det laborativa materialet är det nog få som 

skulle nå det övergripande syftet med att använda laborativt material, att påvisa de bakomlig-

gande matematiska tankarna (Löwing & Kilborn, 2010). Dessa tankegångar kan kopplas till 
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det sociokulturella perspektivets syn på lärande, där språket är centralt för att nå kunskap 

(Säljö, 2016). Via språket kan läraren bedöma elevers kunskaper och hjälpa dem vidare, arbe-

ta inom deras ZPD, vilket Maschietto (2015) fann och kallade teacher’s mediation actions. I 

Mills (2019) studie använde sig läraren också av ZPD, när hen förde diskussionen mot de 

centrala principerna för att öka elevernas kunskaper. 

Undervisning med laborativt material måste alltså stimulera eleverna ur två perspektiv. 

De måste fysiskt använda sig av materialet, och under tiden tänka och uttrycka dessa tankar. 

Detta är avsikten med att använda laborativt material i undervisningen (Rystedt & Trygg, 

2010). Något annat som också är avsikten när laborativt material används är att de inte ska bli 

permanenta delar i undervisningen (Löwing & Kilborn, 2010). Elever ska kunna generalisera 

sin matematiska kunskap och det laborativa materialet kan hjälpa eleverna på vägen dit. Se-

dan är det meningen att materialet inte ska vara nödvändigt att använda för just den matema-

tiska principen. Detta var precis det som skedde hos eleverna Bicknell et al. (2017) och Cotter 

(2000) undersökte.  

CRA-undervisning, där avsikten också är att det laborativa materialet successivt ska er-

sättas av det mer abstrakta tänkandet, påvisade positiv effekt på lärandet för elever i matema-

tiksvårigheter i artikeln av Stroizer et al., 2015. CRA använder sig av multipla representatio-

ner, vilket har fördelen att det ökar förståelse av matematiska principer (Grevholm, 2016). 

Laborativt material gör att undervisningen inte blir så abstrakt (Grevholm, 2016), vilket elever 

i matematiksvårigheter troligen kan ha nytta av. Att använda sig av flera representationer i 

undervisningen ger en variation som kan underlätta inlärningen för elever, samtidigt som un-

dervisningen blir individuellt anpassad. Med hjälp av laborativt material kan en hel klass hål-

las samlade runt ett visst tema, men svårighetsgraden på uppgifter kan anpassas så alla elever 

kan få arbete utifrån sin nivå. Det uppfyller kraven läroplanen ställer på likvärdig undervis-

ningen (Skolverket, 2019). Bicknell et al. (2017) illustrerade detta med individualisering när 

deras uppgifter var gjorda så att eleverna hade möjlighet att själva bestämma inom vilka tal-

områden de skulle arbeta.  

Tre artiklar fann problematiska aspekter med laborativt material, varav en var tydlig i sitt 

budskap att laborativt material inte gav effekt på lärandet för de medverkande eleverna (Mor-

gan et al., 2015). De lutade mer åt att det var undervisningsstrategin som var det centrala, inte 

det laborativa materialet i sig, vilket stämmer med ovannämnda resultat. Morgan et al. har 

använt sig av ett stort deltagarantal (17028 st), vilket stärker deras fynd. De var inte tydliga i 

vilka laborativa material de utgått ifrån, men problematiska aspekter kan uppstå oavsett vilket 

material som används. Detta, och elevgruppen, måste tas i åtanke när lektionsplanering görs.  
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Att lärare har en viktig roll för undervisningens framgång behöver inte diskuteras. Det 

som behöver lyftas är resultaten som denna litteraturstudie visade rörande lärares förståelse av 

laborativt material. Två artiklar hittade belägg för att lärare inte har tillräcklig kunskap kring 

laborativa material, vilket kan påverka hur givande matematikundervisningen blir för elever 

när laborativt material ingår. Kosko (2019) kom till slutsatsen att lärare som är engagerade i 

lärarorganisationer, och då troligen får ta del av ny forskning kring exempelvis undervis-

ningsstrategier, använder sig av laborativt material på ett annat sätt än de lärare som inte är 

medlemmar i organisationer. Bossé et al. (2016) påvisade lärares kunskapsbrist ur ett annat, 

mycket illustrerande perspektiv. När lärarna skulle lösa problemlösningsuppgifter med labora-

tiva material kunde de inte manipulera dem och få fram rätt svar. Om lärarna själva inte för-

står hur de ska använda materialet, torde det vara omöjligt att få elever att använda dessa med 

framgång. Dock kan studien ha använt sig av laborativt material lärarna inte skulle ha valt att 

använda i sina egna klassrum. I båda fallen ovan har pedagogiskt material varit dominerande 

över vardagsföremål. Bossé et al. tog inte med några vardagsföremål alls. Det kan kanske ha 

haft något med resultaten att göra. Både pedagogiska- och vardagsföremål, samt en kombina-

tion av dem, påvisade positiva effekter för elevernas matematiska lärande, så ur den synpunk-

ten finns inte anledning att inte ta med dessa i forskningsstudier. Detta är ett intressant spår att 

undersöka, men ligger utanför denna studie att redogöra för.  

Slutligen bör en kort diskussion föras kring artiklarnas kvalitet. För att forskningsresultat 

ska kunna generaliseras bör det baseras på ett stort underlag. Stroizer et al. (2015) skriver ut 

detta och menar att deras resultat främst är applicerbara på deras deltagare på grund av att 

deltagarna var så få (3 elever). När studier använt sig av få deltagare kan resultat bero på om-

ständigheter kring just dessa elever, och därmed inte gälla för en större grupp.  

Artiklarna som ingått har varierat i storlek, från tre till 17028 deltagare. 12 artiklar har 

inte skrivit ut exakt antal, utan nöjt sig med att skriva en klass och årskurs. I en del fall är des-

sa utdrag ur större studier och troligen finns datan i den större sammanställningen. I en svensk 

kontext blir det ca 30 elever/klass. En studie på 30 elever ger en låg grad av generaliserbarhet. 

Att flera studier är samstämmiga i resultaten, vilket är fallet för denna litteraturstudie, kan öka 

trovärdigheten i resultatet, men det bör ändå hållas i åtanke vad resultaten är baserade på.      

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie kräver att författaren hanterar och håller isär stora mängder data. Detta 

ger tillfällen till att olyckliga fel eller missförstånd kan följa med utan att vara ett medvetet 
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val, men få effekt på studiens resultat. För denna litteraturstudie har avsikten varit att tillväga-

gångssättet skulle följa en logisk och återkommande struktur för de ingående delarna, men 

trots det finns områden som kan ha påverkat slutresultatet. 

Ett av dessa är söksträngen. Att begränsa sin frågeställning till ett par ord i en databas är 

ett större arbete än vad första anblick kan få en att tro. Att hitta de korrekta orden för att ge ett 

bra och fulltäckande underlag uppnåddes nog inte helt för denna studie. Vid genomläsning av 

artiklarna framkom många referenser som inte kom med i sökträffarna, en del återkommande 

i flera av dem, varpå någonting troligen saknades i söksträngen. Att litteraturstudien i slutän-

dan enbart baserades på 24 artiklar kan nog indikera att något relevant sökord missades. En 

kontrollsökning gjordes med sökordet arithmetic* då det påpekats att den engelska motsva-

righeten till aritmetik är arithmetics. Den ursprungliga söksträngen (se tabell 1), där arithmetic 

böts mot arithmetic*, gav endast en extra sökträff, och var inte orsaken till de nämnda sakerna 

ovan.    

Om sökningen till denna litteraturstudie skulle göras om hade sökord relaterat till lärande 

och undervisning inkluderats. Som det var så ingick inga sådana sökord, utan söksträngen var 

väldigt generell. Detta gav att de manuella urvalen fick sortera ut artiklar som skulle passa 

syftet och frågeställningar. En mer relevant söksträng skulle ökat graden av reliabilitet och 

validitet, då forskningsunderlaget troligen blivit mer specifikt och samstämmigt med syftet. 

Valet att enbart använda databasen ERIC Ebsco kan ha gett en begränsning i vilka artik-

lar som framkom. En jämförande sökning i Web of Science, på samma sökkriterier och av-

gränsningar, gav 140 artiklar mot ERICs 314. Alla de 140 rörde inte undervisning, men av de 

som verkade relevanta vid läsning av titlar fanns en del som inte var med i ERICs 314. Att 

samanvända databaserna kunde möjligen ha gett ett bredare forskningsunderlag. 

Oavsett databas så hade artiklarna fortfarande varit på engelska, och det innebar att över-

sättning och tolkning av texterna varit nödvändigt. Språket inom vetenskapliga texter har en 

annan svårighetsgrad mot ”vardagsengelskan”, varpå missförstånd kan ha uppstått i min tolk-

ning av vad författarna avsett förmedla. Om så varit fallet har det mest troligen rört nyanser, 

då huvudresultaten i artiklarna varit relativt koncista och raka i sin förmedling.  

Slutligen behöver analysen lyftas. Den gjordes med en kvalitativ ansats, i avsikt att vara 

objektiv och inte lägga några personliga förväntningar på resultatet. Hur väl det uppnåddes 

kan alltid diskuteras. När ett tema väl visat sig för läsaren kan det vara svårt att ändra inrikt-

ning, och trots att flera genomläsningen gjordes med avsikt att försöka hitta nya vinklar, åter-

kom alltid samma teman. Det kan ha berott på att analysen gjordes på raden, och i mindre 

utsträckning mellan raderna, vilket jag inte kände att jag hade kompetensen till att göra. Dock 
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lades det ner mycket arbete på denna del, just för att säkra att rätt teman framkom. Om en mer 

erfaren forskare skulle analysera samma artiklar skulle hen kanske finna andra teman än vad 

som gjordes i denna litteraturstudie, just för att hen har kompetens att läsa mellan raderna. 

Om hen skulle läsa på raden, vore det mer troligt att liknande teman uppkommer då texten på 

raden inte förändras trots att olika människor läser den. Trots de steg som togs för att stärka 

kvaliteten på detta arbete kan de gjorda analysvalen haft oavsiktlig effekt på reliabilitet.   

 

Konsekvenser för undervisning 

Laborativt material ger fördelen att undervisningen kan brytas ner i mindre hanterbara de-

lar så eleverna får möjlighet att förstå dessa innan nästa steg påbörjas. Det kräver dock att rätt 

förutsättningar råder. Dessa kommer alltid vara specifika för elevgruppen, även om vissa sa-

ker har tagits upp ovan. Elevgruppen kan ur det perspektivet även avgöra valet av laborativt 

material. Fördelar finns kopplade till både pedagogiskt material och vardagsföremål, så det 

som främst gynnar eleverna kan ur den hänsynen få styra. Det viktiga är ju, som nämnts ovan, 

att eleverna kan se de matematiska sambanden som råder. Sker inte detta finns risk att under-

visningen istället leder till missförstånd.  

 

Fortsatta studier 

Vid arbetet med litteraturstudien framkom ett område där resultatet var oväntat. Det var 

lärarnas kunskaper och egen manipulering av laborativt material. Om resultaten som denna 

studie påvisade kring lärarna stämmer, så finns det ett behov av att sprida korrekt kunskap 

kring laborativt material, hur de ska användas för att lösa matematiska uppgifter och hur de på 

bästa sätt kan inkorporeras i undervisningen. Forskning som berör dessa områden skulle gyn-

na undervisningen och elevernas lärande inom aritmetiken.   

Invävt i detta område är tillvägagångssättet för forskningsstudierna. Merparten av artik-

larna i denna litteraturstudie utgick ifrån små deltagarantal. För att göra resultaten giltiga för 

fler än enbart de som studerats, behövs fler studier med ett större deltagarantal för både elever 

och lärare. Likaså bör vardagsföremål få en större del i framtida studier, då även dessa besitter 

potential att ge elever förståelse för matematik. 
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Bilaga 1. Matris över forskningsunderlaget 

Matris över artiklarna som ingick i kartläggningen. * = artikel fanns ej att tillgå i fulltext 

Referens Hur motiveras studien? Syfte/forskningsfråga Metodval Slutsatser. Besvaras 

forskningsfrågan? 

Implikationer för fort-

satt forskning och 

praktik 

Laborativt material och effekt 

på elevers matematiska  

lärande 

     

Positiv effekt på elevers  

lärande 

     

D. Kairuddin. (2011). The Indo-

nesian’s road transportations as 

the context to support primary 

school students learning number 

operation.  Indonesian Mathe-

matical Society Journal on 

Mathematics Education, 2(1), 

67-78. 

Elevnära kontexter hjäl-

per elever förstå princi-

perna i addition och 

subtraktion. Elevnära 

problem ger tillfällen att 

utveckla ett formellt 

matematiskt språk. 

Undersöka vilken roll 

kontexten har på elevers 

prestationer, samt hur 

föremål inom kontexten 

ger elever möjlighet att 

utveckla sin tolknings-

förmåga.  

Klassrumsexperiment 

med elevnära kontexter 

och aktiviteter. 

 

28 elever och 1 lärare. 

 

Grade 1-2 

Bekanta kontexter och 

fysiskt material kan 

hjälpa elever förstå 

grunden i addition och 

subtraktion, samt ta 

steget från informell till 

formell matematik. 

Fortsatt forskning inom 

området rekommenderas 

för att kontexten ska 

kunna appliceras på 

multiplikation. 

 

 

Bicknell, B., Young-Loveridge, 

J., & Simpson, J. (2017). Using 

quotitive division problems to 

promote place-value understand-

ing. Australian Pri-

mary Mathematics Classroom, 

22(2), 28-32. 

Artikeln delger forsk-

ning från en större stu-

die. 

 

Fokus på problemlösning 

med multiplikation och 

division ger elever möj-

lighet att gå från att räkna 

en-och-en till en förståel-

se av enheter. 

 

Klassrumsundervisning 

12 lektioner under 4 

veckor 

Pre- och postintervjuer  

Videoinspelning 

 

1 klass: Year 3/7-åringar 

Studien visade en stark 

ökning av elevernas 

begreppsliga förståelse 

av platsvärde.  

 

 

- 

 

 Maschietto, M. (2015). The 

arithmetical machine zero + 1 in 

mathematics laboratory: instru-

mental genesis and semiotic 

mediation. 

International Journal of Science 

and Mathematics Education, 

13(1), 121-144. 

Intresset kring använd-

ningen av verktyg för att 

undervisa i matematik 

växer. 

 

Fördjupa förståelsen av 

kopplingen mellan två 

olika teoretiska ramverk 

genom analys av lärande-

experiment. 

 

2 experiment utförda i ett 

matematiklaboratorium. 

Videoinspelning 

 

Grade 3-4 och grade 4 

Det laborativa materialet 

och kollektiva diskussio-

ner förstärkte uttryck 

som stödde matematisk 

förståelse.  

Fortsatt forskning krävs 

då denna studie inte var 

uttömmande 
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Boote, S. (2016). Choosing the 

right tool. Teaching Children 

Mathematics, 22(8), 476-486. 

Bygger vidare på tidiga-

re forskning. 

 

 

 

Förklara hur användandet 

av grupperbara, istället 

för förgrupperat, tio-

basmaterial bättre stödjer 

elevers begreppliga och 

proceduella förståelse av 

division. 

Klassrumsundervisning. 

Divisionsmodeller base-

rade på tiobasmaterial. 

 

Grade 4 

 

Selektivt urval av labora-

tivt material kan hålla 

elevers fokus på plats-

värde och bygga upp 

begreppslig förståelse.  

 Ger en grund för fram-

tida undervisning om 

divisionsalgoritmen 

 

 

Wickstrom, M., Fulton, E., & 

Lackey, D. (2019) 

LEGOs: Linking units, opera-

tions, and area. Mathematics 

Teaching in the Middle School, 

24(6), 338-346. 

Tidigare forskning 

 

 

Att få mellanstadieelever 

att komma fram till olika 

strategier genom under-

sökning av area, och 

finna samband mellan 

representationer och 

numeriska strategier. 

Klassrumsundervisning 

 

Grade 5 

Det laborativa materialet 

förbättrade elevernas 

tänkande kring area, och 

gav dem möjlighet att 

visualisera matematiken 

i deras strategier såväl 

som att diskutera sina 

strategier. 

- 

Zhou, Z., & Peverly, S. (2005). 

Teaching addition and subtrac-

tion to first graders: a Chinese 

perspective. Psychology in the 

Schools, 42(3), 259-272. 

Tidigare studier har varit 

väldigt generella. 

 

 

Beskriva ramverket som 

guidar den tidiga mate-

matikundervisningen i 

Kina och hur den skiljer 

sig från undervisning i 

USA, samt visa hur addi-

tion och subtraktion finns 

presenterat i den kinesis-

ka kursplanen. 

Analys av läromedel och 

lärarhandledningar från 

Kina. 

 

Grade 1 

Författarna utgår ifrån att 

laborativa material kan 

hjälpa barn överbrygga 

deras informella förståel-

se av matematik med den 

formella. Elever ska 

aktivt medverka i under-

visningen för att nå ett 

logiskt tänkande. 

Ger rådet att reformato-

rer av 

matematikundervisning 

utvecklar sätt att mer 

systematiskt och grund-

ligt integrera del-

helkoncept i undervis-

ning om addition och 

subtraktion 

Lopez Fernandez, J., & Velaz-

quez Estrella, A. (2011). Con-

texts for column addition and 

subtraction. 

Teaching Children Mathematics, 

17(9), 540-548. 

Bygger på tidigare 

forskning 

Diskuterar sätt för elever 

att närma sig uppställning 

med addition och sub-

traktion. 

Klassrumsundervisning 

Observationer 

  

Elementary school 

Elever kunde uppmärk-

samma abstrakta aspek-

ter vid bytet av enhet. De 

kunde använda sig av 

kontexten även när de 

börjat använda algorit-

mer.  

- 

Kobiela, M., & Lehrer, R. 

(2019). Supporting dynamic 

conceptions of area and its 

measure. Mathematical Thinking 

and Learning: An International 

Journal, 21(3), 178-206.  

Att kombinera räkning 

och undersökandet av 

egenskaper hos area ger 

vanligen en mer robust 

förståelse av area. 

Undersöka utvecklandet 

av dynamisk förståelse av 

area.  

Klassrumsundervisning  

Observationer 

Intervjuer efter 2 månader 

 

Grade 6 

Elever utvecklade dyna-

miska bilder och förstå-

else för area och hur det 

beräknas. Detta gällde 

fortfarande vid intervju-

tillfället.  

Vidare forskning be-

hövs, ex. utöka antal 

deltagare, och kring 

virtuella verktyg för att 

kunna använda metoden 

på parallellogram. 

Assiti, S.S., & Zulkardi; D. 

(2013). Set a structure of objects 

Platsvärde är viktigt 

inom matematiskt läran-

Hur kan elever lära sig att 

göra en grupp av tio för 

Klassrumsexperiment i 

6 omgångar 

Utifrån arbete i grupp 

kunder elever förstå idén 

Vidare forskning före-

slås kring planeringsfa-
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with a help of grouping ten 

strategy to understand the idea 

of unitizing. Indonesian Mathe-

matical Society Journal on 

Mathematics Education, 4(2), 

204-211. 

de, men elever tenderar 

att inte nå en adekvat 

förståelse för platsvärde 

och inte heller tillämpa 

deras förståelse för 

platsvärde när de arbetar 

med algoritmer. 

att nå förståelse kring 

idén om ”unitizing”, att 

10 kan representera 1 

helhet. 

 

 

Grade 2 

om gruppering och gick 

från att räkna kulorna en-

och-en, till att göra grup-

per av tio.  

sen för att garantera att 

läraren förstår hur hen 

ska organisera lärpro-

cesser i klassrummet. 

Champagne, Z., & Schoen, R., 

& Riddell, C. (2014). Variations 

in both-addends-unknown prob-

lems. Teaching Children 

Mathematics, 21(2), 114-121. 

Finns få studier med 

matematiska problem av 

typen två okända termer 

vid känd summa 

(_+_=5). 

Delge kunskap kring 

deras studier om addition 

av två okända termer vid 

känd summa. 

Klassrumsexperiment 

 

1 klass 

Grade 1 

Finns 3 huvudtyper av 

matematiska problem 

inom detta område, och 

elever löser de olika. 

Används laborativt mate-

rial krävs det mer (i antal 

per elev) än vad lärare 

kanske tänker sig. 

Avser att studiens resul-

tat ska leda till diskus-

sion kring det matema-

tiska temat hos lärare, 

läroplansmakare och 

utvärderingstest-

tillverkare. 

Richardson, K., Carter, T., & 

Berenson, S. (2010). Connected 

tasks: the building blocks of 

reasoning and proof. Austra-

lian Primary Mathematics 

Classroom, 15(4), 17-23. 

Att finna mönster och 

samband är en av bygg-

stenarna inom matema-

tiskt tänkande.  

Lärare behöver utöka sina 

idéer kring problemlös-

ning och resonemangs-

förmåga i klassrummet  

Klassrumsexperiment  

 

Grade 3-4-5 

Majoriteten av eleverna 

klarade av att generalise-

ra den matematiska prin-

cipen de arbetat med.  

Klossar kan användas 

för att engagera elever 

inom olika matematisk 

områden.  

* Earnest, D. (2017). Clock 

work: how tools for time medi-

ate problem solving and reveal 

understanding. Journal for Re-

search in Mathematics Educa-

tion, 48(2), 191-223. 

- 

 

Ej fulltext 

Beskriva elevers förståel-

se av tid 

Intervjuer med samtidig 

problemlösning 

 

72 elever i grade 2 

72 elever i grade 4 

Elevers prestationer 

skiljde sig åt beroende på 

vilket laborativt material 

de använde sig av.  

- 

Cotter, J. (2000). Using lan-

guage and visualization to teach 

place value. Teaching Children 

Mathematics, 7(2), 108-14. 

Asiatiska elever preste-

rar bättre i matematik än 

sina jämngamla motsva-

righeter i USA. 

Undersöka effekter av 

språkmönster och visuali-

sering som är vanliga i 

japanska klassrum, i en 

amerikansk kontext 

Interventionsstudie under 

1 år, samt intervjuer. 

1 kontroll grupp. 

 

2 klasser med 16 elever i 

varje.  

Grade 1 

Interventionsgruppen 

fick högre poäng på 

intervjufrågor rörande 

addition och subtraktion 

- 

Whitenack, J., Knipping, N., & 

Novinger, S. (2001). Second 

graders circumvent addition and 

subtraction difficulties. Teach-

ing Children Mathematics, 8(4), 

Relationen mellan tiotal 

och ental är inte alltid 

klar och tillgänglig för 

elever att använda vid 

beräkningar. 

Delge kunskap kring 

metoder för att utföra 

addition och subtraktion. 

Klassrumsundervisning 

 

1 klass 

Grade 2 

Elever fick hållbara 

verktyg för att resonera 

kring tiotal, samt kunde 

utföra subtraktion med 

övergång 

- 
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228-33. 

Även Mills (2015) ingick i kart-

läggningen av detta tema. 

     

Negativ effekt på elevers lä-

rande 

     

Morgan, P., Farkas, G., & Mac-

zuga, S. (2015). Which instruc-

tional practices most help first-

grade students with and without 

mathematics difficulties? Educa-

tional Evaluation and Policy 

Analysis, 37(2), 184-205. 

Finns få tidigare studier Undersöka relationen 

mellan matematiska un-

dervisningsmetoder och 

matematisk framgång. 

Longitudell studie 

 

3 grupper med matema-

tiska svårigheter – 2486 

elever 

2 grupper utan svårigheter 

– 10907 elever 

3635 lärare 

 

Grade 1 

Högre andel elever med 

svårigheter i klassrum 

gjorde att lärare använde 

mer laborativt material. 

Dock var det endast 

lärarledd undervisning 

som gav upphov till 

matematiska framsteg 

hos elever med svårighe-

ter. 

Lärare kan behöva an-

vända mer lärarledd 

undervisning för elever 

med svårigheter om de 

ska kunna höja dessa 

elevers resultat. 

Även Calder Stegemann & 

Grünke (2014) och Maschietto 

(2015) ingick i kartläggningen 

     

Elever i matematiksvårigheter      

* Tournaki, N., Bae, Y., & 

Kerekes, J. (2008). Rekenrek: a 

manipulative used to teach addi-

tion and subtraction to students 

with learning disabilities. Learn-

ing Disabilities: A Contempo-

rary Journal, 6(2), 41-59. 

- 

 

Ej fulltext 

Undersöka effekterna  

av det laborativa materia-

let Rekenrek 

 

 

Interventionsstudie 

3 grupper varav en kon-

trollgrupp 

 

45 elever med inlärnings-

svårigheter 

 

Grade 1 

Grupp 1, som fick in-

struktioner med Reken-

rek, fick signifikant 

högre poäng på additions 

– och subtraktionstest.  

  

 

Ger implikationer för 

matematiska instruktio-

ner inom RME model-

len, dock finns dessa 

endast explicit i fulltex-

ten som ej finns att 

tillgå. 

  

* Jones, J., & Tiller, M. (2017). 

Using concrete manipulatives in 

mathematical instruction. 

 Dimensions of Early Childhood, 

45(1), 18-23. 

CRA instruktioner möj-

liggör för elever att göra 

associationer från den 

konkreta till den abstrak-

ta fasen. 

 

Ej fulltext 

Vardagsföremåls an-

vändning som bekväma 

och effektiva laborativa 

material. 

 

Genomgår faserna från 

konkret till abstrakt och 

symbolspråket. 

 

Elementary school 

CRA instruktioner har 

positiva effekter för 

elever i en inkluderande 

skolmiljö. 

- 

 

 

Jimenez, B., & Staples, K. 

(2015). Access to the common 

core state standards in mathe-

matics through 

early numeracy skill building for 

- Undersöka effekten av 

systematisk taluppfatt-

ningsträning hos elever 

med inlärningssvårigheter 

Interventionsstudie 

Videoinspelning 

Temabaserade lektioner 

Pre- och posttest 

 

Fann positivt samband 

mellan tidig taluppfatt-

ningsträning och provre-

sultat. Detta höll i sig vid 

utvärderingstester.  

Vidare forskning behövs 

för att utöka kunskapen 

kring tidig taluppfatt-

ningsträning för elever 

med många nedsättning-
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students with significant intel-

lectual disability. 

Education and Training in Au-

tism and Developmental Dis-

abilities, 50(1), 17-30. 

3 elever 

 

Grade 4 och grade 5 

ar, speciellt inlärnings-

svårigheter och synned-

sättning. 

Stroizer, S., Hinton, V., Flores, 

M., & Terry, L. (2015). An 

investigation of the effects of 

CRA instruction and students 

with autism spectrum disorder. 

Education and Training in Au-

tism and Developmental Dis-

abilities, 50(2), 223-236. 

Elever inom autisms-

pektrat (ASD) har unika 

utbildningsbehov. 

Undersöka effekten av 

CRA (konkret, represen-

tation, abstrakt) instruk-

tioner vid undervisning 

av elever inom autisms-

pektrat. 

Interventionsstudie  

4 veckor  

Instruktioner med CRA 

 

3 elever med ASD 

 

Grade 3 och grade 4 

Fann positiv relation 

mellan CRA och addi-

tion med övergång, sub-

traktion med övergång, 

och multiplikation i 

talområdet 0-5. 

Svårt generalisera pga 

den lilla populationen, 

vidare forskning krävs. 

Calder Stegemann, K., & Grün-

ke, M. (2014). Revisiting an old 

methodology for teaching count-

ing, computation, and place 

value: the effectiveness of the 

finger calculation method for at-

risk children. Learning Disabili-

ties: A Contemporary Journal, 

12(2), 191-213. 

Taluppfattning är en 

kritisk utvecklingspunkt 

för utvecklandet av hög-

re matematiska förmå-

gor. 

Undersöka effekten av 

Chisanbop (koreansk 

finger beräkningsmetod). 

Interventionsstudie under 

1 skolår/10 månader 

 

Experimentgrupper och 

kontrollgrupper 

 

37 elever i grade 2  

42 elever i grade 5 

Visade positiv effekt för 

elever i riskzon i grade 2 

när det kom till attityd 

till matematik. För de 

äldre eleverna (grade 5) 

hade metoden varierad 

effekt.  

Vidare studier behövs 

speciellt på lägre skol-

nivåer.  

Lärares förhållande till  

laborativt material 

     

Egen användning och  

förståelse 

     

Kosko, K. (2019). Third-grade 

teachers’ self-reported use of 

multiplication and division 

models. School Science and 

Mathematics, 119(5), 262-274. 

Finns lite tidigare forsk-

ning kring användandet 

av olika laborativa mate-

rial vid multiplikations- 

och divisionsundervis-

ningen. 

Undersöka grade 3 lära-

res självrapporterade 

användning av visuella 

modeller vid undervis-

ning i multiplikation och 

division. 

Enkät online 

 

57 lärare i grade 3 från 23 

skoldistrikt i en stat i USA 

Grade 3 lärare använder 

främst numeriskt labora-

tivt material eller varian-

ter av grupperat laborativ 

material när de undervi-

sar i multiplikation och 

division. 

Vidare forskning behövs 

kring teorin att inte alla 

lärare har tillgång till 

den pedagogiska äm-

neskunskapen relaterat 

till vissa sorters labora-

tivt material. 

Bossé, M., Lynch-Davis, K., & 

Adu-Gyamfi, K. (2016). Using 

integer manipulatives: represen-

tational determinism. Interna-

tional Journal for Mathematics 

Teaching and Learning, 17(3). 

Laborativa material 

måste användas korrekt 

för att modellera heltals 

operationer inom aritme-

tiken. 

Undersöka lärares förstå-

else av möjliga använd-

ningsområden hos ett 

antal vanliga laborativa 

material. 

Intervjuer med samtidig 

problemlösning med hjälp 

av laborativt material. 

Resultat av detta ledde till 

individuella råd för varje 

lärare. 

Majoriteten använde 

laborativt material kor-

rekt vid positiva heltals-

operationer, men inte vid 

negativa. Lärare använde 

materialet på fel sätt eller 

Vidare forskning behövs 

kring planeringsfasen av 

matematiklektioner för 

att se till att laborativa 

material inte används fel 

eller orsakar förvirring 
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50 lärare 

Grade 1-5 

var osäkra på vilka mate-

rial som passade vilka 

uppgifter. 

hos elever.  

Positiva effekter      

Sinnakaudan, S., Kuldas, S., & 

Hashim, S. (2016). Enabling 

pupils to conceive part-whole 

relations of numbers and de-

velop number sense: year one 

of primary schools in Malaysia. 

International Journal for 

Mathematics Teaching and 

Learning, 17(3). 

Tidig utveckling av 

taluppfattning ger starka-

re förutsättningar för 

senare matematiska 

prestationer.  

 

 

 

Fem områden undersöks: 

taluppfattning i läroplan; 

teoretisk analys och test 

för bedömning; vilken 

strategi som bör premie-

ras; hur lärmedel och 

materiel bör utformas; 

aktiviteter som utvecklar 

taluppfattning 

Litteraturstudie 

 

Year 1 

Lärare behöver gå utan-

för läroboken och ge 

elever möjlighet att möta 

matematiken på alterna-

tiva sätt för att uppnå 

positiva effekter på ele-

vers inlärning.  

 

Fortsatt forskning be-

hövs inom området 

taluppfattning inom de 

malaysiska skolorna. 

 

 

Mills, J. (2019). Making multi-

plication meaningful: Teaching 

for conceptual understanding. 

Teachers and Curriculum, 

19(1), 17-25. 

Artikeln ingår i en större 

forskningsstudie. 

Presentera observationer 

från 3 lärares undervis-

ning om multiplikation. 

Klassrumsundervisning 

under en 6 veckors period 

 

Lärare 1: Year 7-8 

Lärare 2: Year 6-7 

Lärare 3: Year 5-6  

Resultat visar att när 

lärare använder labora-

tivt material, gör pro-

blem elevnära, och för 

gruppdiskussioner, ökar 

förståelse av multiplika-

tion. 

Det är en nödvändighet 

att lärare kan förklara 

matematiska idéer på 

flera plan om elever ska 

kunna förstå undervis-

ningen. 

 

Totalt antal artiklar 24     



 
 

Bilaga 2. Artiklar funna via Googles sökmotor 

 

Bicknell, B., Young-Loveridge, J., & Simpson, J. (2017). Using quotitive division problems 

to promote place-value understanding. Australian Primary Mathematics Classroom, 

22(2), 28-32. 

Hämtad den 2019-09-23, från: 

https://researchcommons.waikato.ac.nz/bitstream/handle/10289/11496/APMC2017V022N02_

028.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

Boote, S. (2016). Choosing the right tool. Teaching Children Mathematics, 22(8), 476-486. 

Hämtad den 2019-09-25, från: 

https://www.academia.edu/28266750/Choosing_the_Right_Tool  

 

Calder Stegemann, K., & Grünke, M. (2014). Revisiting an old methodology for teaching 

counting, computation, and place value: the effectiveness of the finger calculation method 

for at-risk children. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 12(2), 191-213. 

Hämtad den 2019-09-27, från:  

https://www.researchgate.net/publication/268811333_Revisiting_an_Old_Methodology_for_

Teach-

ing_Counting_Computation_and_Place_Value_The_Effectiveness_of_the_Finger_Calculatio

n_Method_for_At-Risk_Children 

 

Lopez Fernandez, J., & Velazquez Estrella, A. (2011). Contexts for column addition and sub-

traction. Teaching Children Mathematics, 17(9), 540-548. 

Hämtad den 2019-09-24, från: 

https://www.researchgate.net/publication/261941336_Contexts_for_column_addition_and_su

btraction_Reflect_and_discuss  

 

Wickstrom, M., Fulton, E., & Lackey, D. (2019). LEGOs: Linking units, operations, and area. 

Mathematics Teaching in the Middle School, 24(6), 338-346. 

Hämtad den 2019-09-24, från: https://www.nctm.org/Publications/Mathematics-Teaching-in-

Middle-School/2019/Vol24/Issue6/LEGOs_-Linking-Units,-Operations,-and-Area/  

 

https://researchcommons.waikato.ac.nz/bitstream/handle/10289/11496/APMC2017V022N02_028.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://researchcommons.waikato.ac.nz/bitstream/handle/10289/11496/APMC2017V022N02_028.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.academia.edu/28266750/Choosing_the_Right_Tool
https://www.researchgate.net/publication/268811333_Revisiting_an_Old_Methodology_for_Teaching_Counting_Computation_and_Place_Value_The_Effectiveness_of_the_Finger_Calculation_Method_for_At-Risk_Children
https://www.researchgate.net/publication/268811333_Revisiting_an_Old_Methodology_for_Teaching_Counting_Computation_and_Place_Value_The_Effectiveness_of_the_Finger_Calculation_Method_for_At-Risk_Children
https://www.researchgate.net/publication/268811333_Revisiting_an_Old_Methodology_for_Teaching_Counting_Computation_and_Place_Value_The_Effectiveness_of_the_Finger_Calculation_Method_for_At-Risk_Children
https://www.researchgate.net/publication/268811333_Revisiting_an_Old_Methodology_for_Teaching_Counting_Computation_and_Place_Value_The_Effectiveness_of_the_Finger_Calculation_Method_for_At-Risk_Children
https://www.researchgate.net/publication/261941336_Contexts_for_column_addition_and_subtraction_Reflect_and_discuss
https://www.researchgate.net/publication/261941336_Contexts_for_column_addition_and_subtraction_Reflect_and_discuss
https://www.nctm.org/Publications/Mathematics-Teaching-in-Middle-School/2019/Vol24/Issue6/LEGOs_-Linking-Units,-Operations,-and-Area/
https://www.nctm.org/Publications/Mathematics-Teaching-in-Middle-School/2019/Vol24/Issue6/LEGOs_-Linking-Units,-Operations,-and-Area/
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