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Manipulatives in mathematics 

- The use of manipulatives in group and whole class 
 

Abstract 

Manipulatives have been used in mathematics for a long time and has been subject of debate. 

With a systematic literature review the purpose was to examine what research says about working 

with manipulatives in groups and in whole class based on the socio-cultural perspective. The 

ERIC database was used to gather scientific articles about the subject. The result shows that a lot 

of narrative research has been done in this area. Manipulatives can serve as a base for 

concretisation of abstract mathematical thoughts and for communication while working in groups 

or in whole class. During whole class work the teacher's role is especially crucial. Most studies 

show a positive effect when using manipulatives, a few show a negative effect and one study has 

concluded that there is too little research on the effect of manipulatives. 

 

Keywords: mathematics, learning, manipulatives, learn together.  
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Sammanfattning 

Laborativ matematik har funnits som arbetsmetod inom matematikundervisningen under lång tid 

och har varit föremål för många diskussioner. Med en litteraturstudie var vårt syfte att undersöka 

vad forskning säger om att arbeta med laborativt material i grupp och i helklass med 

utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Databasen ERIC användes för att hitta 

vetenskapliga artiklar kring ämnet. Resultaten visar att det har gjorts mycket narrativ forskning 

på området. Laborativt material utgör en grund för konkretisering av abstrakta matematiska 

tankar och för kommunikation vid grupparbete och arbete i helklass. Det gäller även vid arbete i 

helklass där även lärarens roll är avgörande. De flesta studier visar en positiv effekt av att 

använda laborativa material, några få visar en negativ effekt och en studie har kommit fram till att 

det finns för lite forskning angående effekten av laborativa material. 

 

 

Nyckelord: Matematik, lärande, laborativt material, lära tillsammans.  
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1. Inledning 

Vi har under våra verksamhetsförlagda perioder under lärarutbildningen kommit i kontakt med 

laborativ matematik flertalet gånger. Eleverna har då fått använda det laborativa materialet under 

enskilt arbete som ett hjälpmedel för att lättare lyckas lösa uppgiften. Materialet har då mestadels 

varit plockmaterial som exempelvis pengar, små figurer och klossar. Vår upplevelse av det är att 

fokus i första hand hamnar på plockandet och föremålen i sig och inte på den bakomliggande 

matematiken. Eleverna lämnas dessutom själva i att förstå de matematiska tankarna bakom 

materialet då de använder det på egen hand. 

Laborativ matematik har länge varit ett omdebatterat ämne i skolans värld då det råder 

delade meningar kring hur effektivt det är. Det finns läromedel, böcker och debatter som handlar 

om laborativ matematik (McNeil & Jarvin, 2007). Grundidén med laborativa material är att det 

ska fungera som visuellt stöd för att lättare förstå abstrakta matematiska begrepp (Rystedt & 

Trygg, 2010). Det finns lärare som ifrågasätter laborativa material då de anser att det är 

tidskrävande då material måste tas fram och att det krävs en viss ekonomi inom skolan för att det 

ska kunna köpa in material (ibid).  

Undersökningar har visat att den svenska matematikundervisningen främst består av 

individuellt arbete i läroboken. Läraren går igenom matematiken på tavlan och eleverna får sedan 

arbeta i sina läroböcker. Det finns en risk med att enbart använda denna typ av undervisning då 

eleverna riskerar att bli passiva då läraren och läroboken förmedlar all kunskap som eleven ska 

försöka ta till sig. Att variera undervisningen och arbetsformer är avgörande för att eleverna ska 

få möjlighet att utveckla de matematiska förmågorna. Genom att låta eleven vara aktiv och 

delaktig i att producera kunskap kan förmågorna lättare utvecklas. För att lyckas med det bör 

eleverna inte enbart arbeta enskilt utan även möta matematiska diskussioner, problemlösning och 

laborativa inslag i grupp och helklass (Pettersson & Wistedt, 2013).  

Under kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre står följande: 

“Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och 

använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss 

anpassning till sammanhanget.” (Skolverket, 2011a). Det finns således stöd i kursplanen för 

matematik att eleverna ska kunna använda konkret material och då kunna samtala och beskriva 

vad de gör. En förutsättning för att eleverna ska kunna samtala med andra om sina tankar är att 

eleverna får träna på att arbeta i grupp eller i helklass. I skollagen (kap. 1, 5 §) står det att 

“[u]tbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Det bör med andra ord 

finnas vetenskapliga belägg och beprövad erfarenhet för den undervisning som bedrivs. Att göra 
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en studie gällande vad tidigare forskning säger om användningen av laborativt material i grupp 

och i helklass är således högst angelägen då matematikundervisning idag främst bygger på enskilt 

arbete. Detta för att ge ett kunskapsbidrag till hur lärare kan utveckla medvetenhet om och 

förståelse för att arbeta med laborativa material i grupp och i helklass för att eleverna ska få en 

mer varierad undervisning som syftar till att utveckla elevernas matematiska förmågor ytterligare.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att ge ett kunskapsbidrag om vad forskning de senaste 15 åren 

säger om laborativt material i årskurs ett till tre när det används i grupp och i helklass. Den 

forskningsfråga som ligger till grund för vår undersökning är: 

- Vad säger forskning om laborativt material när det används i matematikundervisningen 

för elever vid grupparbete och i helklass i årskurs 1-3? 
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2. Teoretisk bakgrund 

Avsnittet inleds med att presentera det sociokulturella perspektivet och dess syn på lärande då 

studien utgår från denna syn på kunskap och lärande. Sedan beskrivs två frekvent använda 

begrepp som är abstrakt och konkret samt dess innebörd i denna studie. Därefter presenteras 

laborativt material och laborativ undervisning. Slutligen kommer innebörden av begreppen 

grupparbete och arbete i helklass för denna studie att presenteras. 

2.1 Det sociokulturella perspektivet 

Lärande är ett komplext begrepp som kan ha olika innebörd för olika människor. Begreppet 

lärande brukar beskrivas genom fyra olika perspektiv som är det sociokulturella, det pragmatiska, 

det behavioristiska och det kognitiva perspektivet (Säljö, 2014). Denna studie tar sin 

utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet betonar hur 

omgivningen påverkar individens kulturella förmågor som att läsa, räkna och lösa problem. Ett 

vanligt förekommande begrepp inom denna teori är mediering. Med mediering menas det 

samband mellan människan och de redskap denne använder för att förstå och handla i sin 

omvärld. Redskapen kan sedan delas in i materiella och språkliga. De materiella redskapen kan 

exempelvis vara ett tangentbord eller en hammare. De språkliga redskapen förekommer i form av 

siffror, bokstäver och ord och det kan variera beroende på kulturella och geografiska skillnader. 

Exempelvis använder vi ett måttsystem i Sverige medan de använder ett annat system i USA 

(ibid). I Sverige används vanligtvis ett standardiserat metersystem när det kommer till längd där 

vi använder meter och centimeter medan USA använder sig av enheter som “foot” och “inch” 

bland sina mått. Måtten måste konverteras för att kunna jämföras (Faktabanken u.å.). Många 

menar att det inte går att skilja på de materiella och språkliga redskapen eftersom de oftast 

fungerar tillsammans som exempelvis måttbandet och tumstocken. Istället för att skilja på dem 

brukar det talas om kulturella redskap och består av ett fysiskt ting men också av siffror som är 

ett språkligt redskap.  

Ett annat begrepp inom denna teori är appropriering vilket handlar om att ta till sig och 

använda kulturella redskap. Appropriering förekommer även inom de språkliga redskapen då 

individer tar till sig kunskaper i ett socialt samspel och utvecklas då till att bli en kulturell varelse. 

Kunskap uppstår med andra ord genom kommunikation med andra individer (Säljö, 2014). Ett 

annat känt begrepp inom den sociokulturella teorin är den närmaste proximala utvecklingszonen. 

Det kan beskrivas som ett stadie där elever kan klara av att nå, appropriera, nästa nivå genom 
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stöttning av en annan person. För att nå nästa zon behöver eleven först hjälp från någon annan då 

denna kunskap ligger bortom individens kunskap. Eleven kan då ta till sig ny kunskap genom 

stöttning och då flyttas den proximala utvecklingszonen ytterligare (ibid).  

2.2 Abstrakt och konkret 

Abstrakt och konkret är två termer som kommer att användas återkommande i denna studie då det 

är centrala begrepp vid användningen av laborativt material. Nationalencyklopedin (u.å.a) 

definierar begreppet abstrakt som: 
 

“...saknande individuella drag eller påtaglighet”. Vidare står det “[a]bstrakt tänkande är 

tankeprocesser som grundar sig på abstrakta begrepp och allmänna principer och inte på 

enskilda föremål eller konkreta företeelser…”.  
 

Det konkreta definierar Nationalencyklopedin (u.å.b) som: 
 

“...något som kan vägas och direkt uppfattas med sinnena, t.ex. varelser, föremål och 

material.” 
 

Det abstrakta kan med andra ord förklaras som något som vi enbart kan uppfatta i våra egna 

tankar. Det konkreta är något som vi upplever med något eller några av våra fem sinnen vilket 

innebär att vi bland annat kan ta på, se på eller förflytta något (Rystedt & Trygg, 2011). I denna 

uppsats kommer det abstrakta att vara något som individer upplever i sina tankar och som inte går 

att ta på fysiskt. Det konkreta upplever individen med sina sinnen ofta med hjälp av laborativa 

material. 

2.3 Laborativt material 

Rystedt & Trygg (2010) skriver att laborativt material kan innebära flera olika typer av material. 

Det kan vara digitalt som olika datorprogram och grafräknare men laborativa material kan även 

vara fysiskt kopplade. Det vill säga att eleven har en möjlighet att fysiskt hantera materialet som 

exempelvis pennor, kapsyler och klossar. Materialen som används i undervisningen är ofta gjorda 

i plast eller trä och eleven kan då på ett fysiskt sätt använda det laborativa materialet. Många 

skolor köper in laborativa material eller tillverkar egna men många lärare upplever att fokus då 

flyttas från den matematiska idéen till att istället handla om materialet och aktiviteten i sig vilket 

kan förhindra elevers lärande istället för att hjälpa dem. Det laborativa materialet ska inte ses som 

ett mål i sig utan som ett medel för att nå målet (Skolverket, 2011b). Eleverna behöver arbeta 



 

9 

med laborativa material som de är vana med då materialet ska fungera som en koppling mellan 

deras uppfattning av omvärlden och den mer abstrakta matematiken. Att visa matematiska tankar 

med hjälp av laborativa material är en del i att gå från det konkreta till det mer abstrakta. För att 

lyckas med det krävs det förutom att eleverna ska vara bekanta med materialet och även att 

eleverna ska förstå den matematiska tanken som ligger bakom det. Om den abstrakta 

matematiska idéen inte fångas upp av materialet kommer det inte att gynna elevernas lärande 

utan det kan då ha en negativ effekt (Löwing, 2006). I denna uppsats kommer laborativt material 

att användas för att beskriva fysiska material som eleverna kan se och röra. Studien omfattar inte 

digitala verktyg. 

2.4 Laborativ undervisning 

Nationalencyklopedin (u.å.c) definierar begreppet laborativ undervisning som undervisning och 

inlärning genom experiment och försök (Nationalencyklopedin, u.å.c). Eleverna behöver använda 

fler sinnen vid denna typ av undervisning jämfört med enbart läroboksstyrd undervisning. Vid 

laborativ undervisning bör det finnas starka samband mellan abstrakt och konkret där det krävs 

att eleverna använder fler sinnen (Rystedt & Trygg, 2010). När det kommer till laborativ 

undervisning förekommer det sällan arbete i någon lärobok. Något som är vanligt förekommande 

är att eleverna i grupp arbetar med olika typer av laborativt material. Framgångsrika lektioner har 

uppsatta mål och är en del av en längre planering med mål. Ytterligare en faktor för framgång är 

att läraren ställer utmanande frågor och lyfter olika synsätt för att utreda eventuella missförstånd. 

Många lärare klarar dock inte av det utan är för inriktade på att hantera materialet rätt att elevers 

tolkningar förbises (Skolverket, 2011b). 

Vad eleverna ska lära sig ska vara utgångspunkten vid utformningen av undervisningen 

och inte materialet i sig. Att ha ett tydligt mål är viktigt och kan hjälpa till vid användningen av 

laborativt material beroende på mål kan annan typ av undervisning vara mer aktuell. 

Användningen av laborativt material bör ha sin utgångspunkt i elevernas förkunskaper. Läraren 

bör lyfta fram de matematiska tankarna på olika sätt genom att låta eleverna lyssna och även visa 

sina kunskaper. En orsak till att fokus kan hamna på materialet istället för matematiken kan vara 

att det saknas tydliga mål eller att läraren inte är tillräckligt kunnig inom laborativa material och 

dess relation till det matematiska problemet. Många lärare anser att att användningen av 

laborativt material tar för lång tid och att färdighetsträningen då blir lidande (Skolverket, 2011b). 

Laborativ undervisning kräver mycket av läraren. Läraren behöver ha stora ämnes- och 

didaktikkunskaper, förmedla relevanta begrepp samt vara noggrann och lyhörd när det kommer 
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till att ställa frågor och samtala med eleverna då elever inte själva kan använda begrepp, metoder 

eller material som de inte tidigare varit i kontakt med (Skolverket, 2011b). Denna studie kommer 

att se laborativ undervisning som en typ av undervisning där eleverna medverkar både mentalt 

och praktiskt. Det mentala innebär att eleven är aktiv i sina tankar, kan dela de med andra och 

lyssnar på andra. Det praktiska innebär att eleven använder laborativa material på olika sätt 

beroende på undervisningssituation. 

2.5 Grupparbete 

Grupparbete är när ett arbete ska utföras av en grupp elever som är minst två stycken eller flera. 

Grundtanken med att elever ska arbete i grupp är att de gemensamt ska organisera och genomföra 

en uppgift (Nationalencyklopedin, u.å.d). Det går att se på grupparbete på olika sätt. Ett sätt är att 

se det som en grupp där individer arbetar tillsammans. Eleverna ska då tillsammans lösa 

uppgiften där alla ska bidra till alla delar i uppgiften. Ett annat sätt är att individer arbetar själva i 

en grupp och delar då upp uppgiften och bildar en helhet tillsammans vilket är mest 

förekommande (Granström & Hammar Chiriac, 2011). Hur uppgiften utformas, hur de olika 

individerna fungerar och vilken gruppdynamik som uppstår är avgörande för hur väl 

gruppuppgiften fungerar (Forslund, Frykelund, 2008). Grupparbete har under senaste tiden fått 

dåligt rykte vilket beror på att vissa lärare tror att elevernas ämneskunskaper blir lidande. 

Används grupparbete på rätt sätt är det en lämplig arbetsform vad gäller både ämnesmässiga 

kunskaper och sociala sådana. Grupparbete är den arbetsform som är mest ovanlig i den svenska 

skolan vilket främst på att lärare har för lite kunskaper om att skapa bra grupper som gynnar 

eleverna (Granström & Hammar Chiriac, 2011). 

2.6 Arbete i helklass 

Arbete i helklass sker oftast när undervisningen är lärarstyrd på det sättet att läraren instruerar, 

ställer frågor och fördelar ordet för att gemensamt komma på olika förslag, funderingar och 

lösningar. De gemensamma samtalen som sker i helklass är avgörande för hur väl eleven sedan 

presterar enskilt (Tanner, 2014). Forskningen har hittat tre mönster i gemensamma 

klassrumsdialoger vilka är kumulativa, disputerande och utforskande. I kategorierna är eleverna 

olika mycket delaktiga i gemensamma dialoger. I det utforskande samtalet kan lärare motivera 

elever på olika kunskapsnivåer genom att uppmuntra vissa handlingar för att de ska bli mer 

aktiva. Elevernas olika kunskapsnivåer bör ses som en tillgång då det kan motivera eleverna att 

vara delaktiga i gemensamma aktiviteter. Läraren spelar en avgörande roll i att lyckas med 
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helklassundervisning då det kräver att läraren är lyhörd och uppmuntrar eleverna att uttrycka sina 

tankar. Läraren bör även uppmuntra elever att försöka förstå andra elevers tankar 

(Skolforskningsinstitutet, 2017). 

Lärarens möjlighet att ge eleverna individuell hjälp är starkt beroende av de gemensamma 

aktiviteter som tidigare genomförts i helklass. Det enskilda lärandet är således starkt kopplat till 

den gemensamma och sociala situationen (Tanner, 2014). Ett lämpligt område för arbete i 

helklass är problemlösning genom rika matematiska problem där alla eleverna möter problemet 

utifrån sina individuella förutsättningar. Det kan leda till att eleverna upptäcker nya matematiska 

tankar. Ett rik matematiskt problem kännetecknas av de första deluppgifterna är relativt uttalade. 

Sedan blir deluppgifterna allt mer abstrakta. Problemen ska även vara av en sådan karaktär att 

olika lösningar är möjliga för att kunna skapa en grund för en givande helklassdiskussion där 

olika strategier lyfts fram. En viktig förutsättning för att lyckas med rika matematiska problem i 

helklass är att läraren säkerställer att alla elever har förstått problemet innan de sätter igång. En 

möjlig strategi för att lyckas lösa delar av det matematiska problemet kan vara laborativa material 

(Mörk, 2016). 

I denna studie kommer termen arbete i helklass att syfta till arbete som sker i helklass i 

form av diskussioner, dialoger och lärarens instruktioner när hela klassen deltar.   
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3. Metod 

Denna del av studien inleds med att redogöra för vad en systematisk litteraturstudie är och sedan 

kommer studiens tillvägagångssätt beskrivas noggrannare. Databasen ERIC valdes att användas 

för denna studie där det söktes efter relevanta artiklar vad gäller studiens forskningsfrågor och 

syfte. Efter sökningen gjordes ett manuellt urval genom att läsa artiklarnas titlar och abstrakt. 

Efter det kategoriserades artiklarna i denna studie efter teman som hittats för att slutligen göra en 

fördjupad analys av utvalda artiklar från varje tema. 

3.1 Systematisk litteraturstudie 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie som bygger på systematiska sökningar och urval 

(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). I ett första steg gäller det att hitta litteratur 

som är relevant för studiens frågeställning. Det ska finnas tydliga kriterier och metoder för såväl 

sökning som alla urval av artiklar som sker. Sökningen ska ha en tydligt redovisad strategi och 

det är vanligt att göra en översiktlig kartläggning av de studier som slutligen väljs ut för analys. 

De artiklar som hittats redovisas sedan genom olika typer av analyser som görs utifrån de 

forskningsfrågor som formulerats. För att hitta all relevant forskning inom ett forskningsfält krävs 

det synonymer för att hitta fler artiklar då forskare kan använda olika ord för samma sak. Ord i 

söksträngen som “AND” och “OR” kallas för booleska operatorer. De kan användas för att 

utvidga och öka sökningen eller begränsa den för att kunna göra olika sökningar. Att använda 

trunkering är ytterligare ett sätt för att vidga sökningen vilket innebär att ett ords slut eller början 

byts ut med en asterisk (*) för att få fler varianter på ordet (Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström, 2013). 

3.2 Metod för datainsamling 

Vår studie inleddes med att göra en sökning på två databaser, ERIC och Web of Science. För att 

kunna välja databas gjorde vi en testsökning med samma sökord och urval i ERIC och i Web of 

Science. Vi valde sedan den databas som gav flest träffar vilket var ERIC. ERIC är dessutom en 

databas för enbart pedagogik och utbildningsvetenskap. För att göra relevanta sökningar på ERIC 

som är en internationell databas krävs det att sökorden är formulerade på engelska. För att hitta 

synonymer och relevanta sökord studerade vi tidigare arbeten som gjorts kring ämnet. En 

begränsning med att använda ERIC är att studien bygger på artiklar från enbart en databas vilket 

kan påverka studiens resultat.    
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Databasen ERIC har ett verktyg som heter “peer reviewed” vilket innebär att artiklarna är 

vetenskapligt granskade genom att de har kontrollerats vad gäller form och innehåll (Örebro, 

Universitet, 2019). För att få mer pålitliga artiklar har vi använt “peer reviewed”. Vi ville 

undersöka hur forskningen kring fysiska laborativa material har sett ut de senaste 15 åren då 

tekniska och virtuella hjälpmedel har blivit allt vanligare i våra liv. Vi valde därför att ha artiklar 

som publicerats mellan år 2004 till år 2019. En annan avgränsning som gjordes var “academic 

journals” vilket innebär att artiklarna har varit publicerade i en akademisk tidskrift. Sökorden 

som valdes är utvalda efter dess relevans i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. De 

slutgiltiga sökorden och söksträngen blev “math* AND learn* AND (manipulativ* OR tool* OR 

hands on OR concrete material*)” (se bilaga 1). Denna söksträng resulterade i över tre tusen 

artiklar vilket vi ansåg var för många i relation till den begränsade tid vi har för denna studie. Vi 

valde sedan att begränsa antalet artiklar ytterligare genom att prova att lägga till sökord gällande 

utbildningsnivå. Det gjorde vi eftersom att vi ville begränsa antalet artiklar som inte vara 

relevanta gällande årskurs då det manuella urvalet annars blir väldigt omfattande. Vi valde sedan 

att använda ERICs egna verktyg där det går att ställa in vilken utbildningsnivå sökningarna ska 

behandla istället för att ha åldersrelaterade sökord med i vår söksträng. I verktyget valde vi 

“grade 1, grade 2 grade 3, early childhood education, elementary education, primary education”. 

Vi gjorde det för att studien riktar sig till årskurs ett till tre. En eventuell felkälla kan vara att en 

elev i årskurs ett i annat land inte är lika gammal som en elev som går i årskurs ett i Sverige. 

Trots denna avgränsning gällande utbildningsnivå var antalet artiklar över 900 stycken. För att 

begränsa artiklarna ytterligare valde vi att använda verktyget som heter “subject” som finns i 

ERIC. Där valde vi “manipulative materials” vilket gav oss 154 stycken artiklar (se tabell 1, s. 

13). En risk med att välja ett “subject” i ERIC är att det är beroende av vilken kategori artikeln 

har kategoriserats som av ERIC. Vi valde att använda det då tiden för arbetet är begränsad.  

Som tidigare presenterats har sökorden och avgränsningarna ändrats för att bättre passa 

studiens syfte och frågeställningar. I den valda söksträngen valdes “AND” för att få artiklar som 

hade båda sökorden med. Mellan “math”, “learn och våra synonymer för laborativt material 

användes “AND” då ville att artiklarna skulle handla om alla de ämnena (se tabell 1). Mellan 

synonymerna för laborativt material används operatorn “OR” för att få med artiklar som 

innehåller något av orden. Ytterligare ett val som gjordes i söksträngen var att använda 

trunkering. Den valda söksträngen har trunkeringar på flera sökord för att kunna få fler sökträffar 

med olika varianter på ordet. Ett exempel är “manipulativ*” där även former som 

“manipulatives” kommer upp då vi valt att använda trunkering.  
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Tabell 1 

Databas och datum Sökord Avgränsningar Sökträffar 

ERIC 21/9-19 math* AND learn* 
AND (manipulativ* 
OR tool* OR hands 
on OR concrete 
material*) 

* Peer reviewed, 
2004-2019 
 
* Academic journal 
 
* Education Level: 
Grade 1, grade 2 
grade 3, early 
childhood education, 
elementary 
education, primary 
education 
 
* Subject: 
Manipulative 
materials 

154 

 

3.3 Manuellt urval 

Innan vårt manuella urval bestämde vi oss för att artiklarna får vara både teoretiska eller 

empiriska med syftet att se hur hela forskningsfältet för området ser ut. Efter sökningen i 

databasen ERIC skedde ett manuellt urval. Den manuella urvalsprocessen innebär att artiklarna 

ska uppfylla vissa givna kriterier i titel eller abstrakt. Kriterierna är baserade på studiens syfte och 

frågeställningar för att artiklarna ska vara relevanta. 
 

Vårt manuella urval har haft fyra inkluderingskriterier som sett ut enligt följande: 

● behandla laborativt material i fysisk form 

● omfatta årskurs 1-3 

● beröra grupparbete eller arbete i helklass 

● finnas tillgängliga i fulltext 

 

Vi har först sett till artiklarnas titel, då exempelvis ”digitala hjälpmedel” eller ”virtuella appar” 

har exkluderats direkt då vår studie avser att studera fysiska material. Detsamma gäller artiklar 

som haft fel utbildningsnivå i titeln så som ”pree school” eller ”high school”. Artiklar vars titel 

har handlat om exempelvis både “preschool” och “grade 1” har inkluderats. Efter att ha läst 

artiklarnas titlar återstod 94 artiklar. För vissa artiklar har inte det tillhörande abstraktet varit 

tillräckligt utan då har vi läst hela artiklar för att avgöra om de är relevanta för vår studie och 
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frågeställning. Artiklar som enbart rör elevers enskilda arbete har exkluderats då studien inte 

avser att undersöka det. Artiklar som har inslag av både enskilt arbete och arbete i grupp eller 

helklass har inkluderats. Efter att ha gjort detta återstod 31 artiklar där laborativt material 

användes i grupp eller helklass. Det sista urvalet var sedan att säkerställa att artikeln finns 

tillgänglig i fulltext, annars har den exkluderats. Efter de fyra manuella urvalen var det 24 

stycken artiklar kvar som var relevanta och tillgängliga i fulltext. Först kommer en 

sammanställning av artiklarna att ske där de kategoriseras i “grupparbete” eller “arbete i 

helklass”. Artiklar som har inslag av båda arbetsformerna kommer att kategoriseras som den 

arbetsform som studien fokuserar på. Sedan kommer artiklarna att kategoriseras efter teman som 

hittats inom respektive arbetsform. 

Urvalet till fördjupning har skett efter kategoriseringen av artiklarna. De artiklar som valts 

ut till fördjupning är de som bäst representerat övriga artiklar inom samma tema och varit mest 

informationsrika. Två artiklar per tema har valts ut till den fördjupade analysen. 

3.4 Analysmetod 

Den analysmetod som använts för analys av översikten är en kvalitativ innehållsanalys där vi har 

analyserat olika teman i de artiklar vi hittat med vår söksträng. Från början av arbetet är det en 

stor mängd data som samlas in för att sedan minska och smalnas av under arbetets gång. I en 

kvalitativ analysmetod gås data i genom stegvis och systematiskt (Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström, 2013). Detta för att kunna se hur forskningsfältet kring laborativ matematik ser ut 

och vilka teman det går att se bland artiklarna. Vi har valt en induktiv ansats vilket gör att en 

hypotes kan skapas utifrån den insamlade datan.  

Artiklarna som vi fått fram genom våra sökningar och som har inkluderats efter de 

manuella urvalen har lästs igenom översiktligt (se bilaga 2). De har sedan placerats in i vilken 

arbetsform som artikeln handlar om för att sedan placeras in i teman som hittats.  För att hitta 

teman har vi sett till vad artiklarna kommit fram till i sitt resultat. Artiklar med liknande resultat 

kommer att kategoriseras inom samma tema. Arbetsformerna är antingen grupparbete eller arbete 

i helklass. Inom dessa arbetsformer kunde vi sedan identifiera två, respektive tre teman.  

För en fördjupad analys av artiklar som speglar vårt teoretiska perspektiv har vi valt ut två 

artiklar per tema. Det betyder att totalt fyra artiklar kommer att presenteras under grupparbete där 

två teman hittades och sex artiklar bland artiklarna som behandlar arbete i helklass där tre teman 

hittades. Vi har valt ut de artiklar som bäst representerar övriga artiklar i kategorin och som varit 
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mest informationsrika. Den fördjupade analysen kommer att börja med artiklarna som behandlar 

grupparbete och sedan arbete i helklass. 

3.5 Etiska överväganden 

Det finns flera etiska överväganden som är viktiga att ta hänsyn till. Eriksson Barajas, Forsberg 

och Wengström (2013) skriver att det är viktigt att ta med alla artiklar i en systematisk 

litteraturstudie för att resultatet ska vara relevant och etiskt. Det innebär att alla artiklar ska tas 

med oavsett om de stödjer våra egna åsikter eller inte. Med detta i åtanke har alla artiklar 

presenterats i denna studie då urval på grund av teser eller egna åsikter skulle vara oetiskt. Det 

manuella urvalet som gjorts har följt inkluderingskriterier och är inte beroende av våra 

förväntningar. Ett annat viktig begrepp är validitet som pekar på studiens förmåga att mäta det 

den avser att mäta (Bryman, 2011). För att stärka validiteten i denna studie har vi försökt att välja 

sökord som varit nära kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Vi har valt att använda 

relevanta synonymer till sökord samt använt verktyget “subject” där vi valde “manipulative 

materials” i ERIC vilket vi anser gav oss relevanta artiklar utifrån ett undervisningsperspektiv. 

Dessutom användes ERICs verktyg angående utbildningsnivå för att få fler relevanta artiklar 

gällande den åldersgrupp som avses att undersökas i denna studie. Ytterligare ett mått på en 

studies kvalitet är dess reliabilitet. Det handlar om en studies tillförlitlighet och syftar till om en 

studies resultat blir detsamma om den görs igen (Bryman, 2011). För att öka denna studies 

reliabilitet har vi försökt att så noggrant som möjligt att beskriva arbetets tillvägagångssätt i 

metodavsnittet. Där har vi också presenterat söksträngen samt de manuella urvalen då det är 

lättare för någon annan att genomföra denna studie och få samma resultat.   
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4. Resultat 

Avsnittet inleds med en översiktsanalys där artiklarnas resultat sammanställs och sedan 

presenteras de teman som gått att hitta bland artiklarna. Avsnittet avslutas med en fördjupad 

analys. I den fördjupade analysen styrs resultatet av de teman vi hittat bland artiklarna då två 

artiklar per tema valts ut och presenteras djupare. 

4.1 Översiktsanalys 

De 24 artiklar som inkluderats utifrån vår söksträng och manuella urval består till största delen av 

kvalitativa studier och då främst narrativa artiklar. De narrativa artiklarna utgår från forskarens 

egna erfarenheter, tankar och ibland annan litteratur. Bland de kvalitativa studierna har det också 

förekommit två fallstudier där exempelvis en lärare i årskurs ett följs under en tid för att se hur 

denne använder laborativa material i sin undervisning (Jao, 2013). Det förekom också en 

designstudie där forskaren innan undersökningen designade en egen typ av studie där vissa delar 

skulle undersökas (Assiti & Zulkardi, 2013). Bland de kvalitativa artiklarna fanns det även en 

observationsstudie där användningen av det laborativa materialet undersöktes genom att se om 

det alltid används på ett lämpligt sätt (McDonough, 2016). Utöver de kvalitativa artiklarna 

förekom det även sex kvantitativa studier där bland annat lärares kunskap om laborativa material 

undersöktes (Bossé, Lynch-Davis, Adu-Gyamfi, & Chandler, 2016) och vilken typ av instruktion 

som gynnar eleverna mest genom en sammanställning av statistik (Morgan, Farkas & Maczuga, 

2015). Alla artiklarna i denna studie behandlade laborativt material men belyser olika delar. Det 

matematiska innehållet i artiklarna har varit väldigt olika, exempelvis addition (Zhou & Peverly, 

2005), area (Wickstrom, 2014) och taluppfattning (Assiti & Zulkardi, 2013). Majoriteten av 

artiklarna handlade om arbete i helklass. Av de 24 artiklarna handlade 7 artiklar om grupparbete 

och 17 om arbete i helklass (se bilaga 3). 

Efter att artiklarna lästes igenom har en kartläggning av olika teman gjorts bland 

respektive arbetsform. Artiklar inom kategorin grupparbete har handlat om elever som arbetar i 

par och elever som arbetar i grupp. Artiklar inom helklassundervisning har exempelvis handlat 

om när läraren ställer frågor i helklass med hjälp av laborativt material och gemensamma 

diskussioner. Det förekom artiklar där båda arbetsformerna förekom och då kategoriserades 

artikeln som den arbetsform som artikeln behandlade mest.  

Under grupparbete har två teman hittats vilka är “konkretisering” och “kommunikation”. 

Under arbete i helklass har tre teman hittats vilka är “konkretisering”, “kommunikation” och 



 

18 

“lärarens roll”. Artiklarna kan kategoriseras i fler teman inom sin arbetsform om de behandlar 

fler än ett tema men kan bara presenteras djupare på ett tema (se bilaga 3). Två teman 

förekommer inom både grupparbete och arbete i helklass. Temat “lärarens roll” förekommer 

enbart i arbete i helklass. Temat “konkretisering” innebär att sambandet mellan den konkreta och 

den abstrakta matematiken lyfts fram i artikeln. “Kommunikation” betonar vikten av att eleverna 

deltar i gemensamma diskussioner och samtal där laborativt material utgör en grund för 

kommunikation. “Lärarens roll” belyser lärarens roll i undervisningen med laborativa material 

och menar ofta på att lärarens roll är avgörande för att lyckas med att använda det laborativa 

materialet i helklass. 

Flera studier inom temat kommunikation inom både grupparbete och arbete i helklass har 

betonat hur viktigt det är att det laborativa materialet ska vara material som ligger nära elevernas 

vardag. För att det ska fungera som en bro mellan elevens vardagliga kunskap och konkreta 

kunskap till den mer abstrakta matematiken (Caswell 2007; McNeil & Jarwin, 2007; Olkun & 

Toluk 2004, Zhou & Peverly, 2005). Eleven kan då uppfatta lektionen som mer lustfylld då de 

inte tänker på att de arbetar med matematik utan ser det mer som en lek (Caswell, 2007). Ofta 

leder även användningen av laborativt material till en fysisk handling vilket visat sig vara positivt 

för lärandet (Zhou & Peverly, 2005, Mcneil och Jarvin, 2007). Eleverna måste förstå den 

matematiska tanken bakom materialet annars finns en risk att eleverna ser materialet som en egen 

aktivitet utan att koppla det till djupare matematiska tankar (Zhou & Peverly, 2005). Flera studier 

har lyft upp att många skolor brottas med att material är dyra att köpa in (Orlando & Orlando 

2014; Young-Loveridge & Mills, 2011). De ger då förslaget att materialen inte behöver vara dyra 

och att eleverna själva kan vara med och skapa dem. Exempel på användbara och billiga material 

är tråd, gamla flaskkorkar, tumstockar och pärlor. Ett annat förslag gällande skolans ekonomi 

med den praktiska undervisningen i åtanke är att läraren använder det laborativa materialet där 

eleverna får ta del av det gemensamt. Då räcker det med ett laborativt material (Olkun & Toluk 

2004).  

Flera studier inom båda arbetsformerna inom temat kommunikation har kommit fram till 

att elevers lärande påverkas positivt genom att arbeta tillsammans med andra via kommunikation 

som kan uppstå med det laborativa materialet som utgångspunkt. Eleverna får då höra andras 

tankar och idéer vilket bidrar till individens egna utveckling (Assiti & Zulkardi, 2013; 

Wickstrom, 2014; Olkun & Toluk, 2004, Wickstrom, Nelson & Chumbley, 2015).  

      Inom temat lärarens roll bland artiklarna i helklass har lärarens roll lyfts fram som avgörande 

när laborativa material används. Läraren behöver ställa frågor och uppmuntra eleverna att 

uttrycka sina tankar (McDonough, 2016). Laborativt material lyfts fram som ännu en arbetsform 
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som läraren kan välja att använda vilket kan engagera fler elever. Att variera undervisningen är 

viktigt då elever lär sig på olika sätt och därför bör läraren använda olika sätt i undervisningen 

(Mcneil & Jarvin, 2007; Jao, 2013). Att använda laborativa materialet är även att ge eleverna en 

till resurs i sitt lärande (Bossé, Lynch-Davis, Adu-Gyamfi, & Chandler, 2016; Jao, 2013; McNeil 

& Jarwin, 2007).  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 illustrerar en kartläggning av vad forskningen av laborativt material vid grupparbete och arbete i 

helklass har visat. 

4.2 Fördjupad analys  

Utifrån vår syn på lärande som vi presenterat i vår teoribakgrund kommer vi att lyfta fram alla 

teman från vår kartläggning. Inom grupparbete har två teman hittats och under arbete i helklass 

har tre teman hittats. Först kommer artiklarna från grupparbete att besvaras och sedan arbete i 

helklass. Till den fördjupade analysen har två artiklar per tema valts ut, både vid grupparbete och 

vid arbete i helklass. Då artiklar kan kategoriseras i fler teman är det totala antalet artiklar inte 

detsamma som om alla inom de olika teman skulle räknas samman. 
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  Laborativa material i matematikundervisningen 

 Grupparbete Arbete i helklass 

Tema Konkretiserin
g 

Kommunikat
ion 

Konkretiserin
g 
  

Kommunikat
ion 

Lärarens roll 
 

Antal artiklar 3 4 8 7 9 

Antal valda 
artiklar för 
fördjupad 
analys 

2 2 2 2 2 

 

4.2.1 Grupparbete 

Konkretisering 

Zhou och Peverly (2005) har undersökt hur den kinesiska och den amerikanska 

grundskolematematiken skiljer sig åt då Kina haft bättre resultat i nationella tester. Syftet med 

studien är inte att andra länder ska efterlikna den kinesiska kursplanen. Tanken är istället att en 

jämförelse kan bidra med information till lärare och andra inom skolan som kan leda till att 

eleverna lättare förstår matematiken de lär sig i skolan. En grundtanke inom den kinesiska 

matematikundervisningen är att laborativt material hjälper elever att koppla sina informella 

matematiska kunskaper som de kommit i kontakt med i närmiljön till de mer formella 

matematiska koncepten. När det börjar bildas mentala bilder fungerar det som en övergång 

mellan konkret matematisk kunskap till mer abstrakt sådan vilket bidrar till elevernas 

matematiska förståelse. Matematisk förståelse uppstår lättast hos eleverna när de får både prata 

och konstruera något fysiskt samtidigt. Då kopplas deras fysiska handlade till något mer abstrakt 

som bilder och symboler (Zhou & Peverly, 2005). Användning av laborativt material i 

undervisningen hjälper elever att få en relation till matematiken redan i tidig ålder. De laborativa 

materialen gör att eleverna lär sig förhållandet som finns mellan deras informella förståelse samt 

de mer abstrakta matematiksymbolerna. Genom detta skapar eleverna en djupare förståelse för 

begrepp som de möter i undervisningen och under arbetsgången. Direkta instruktioner är viktigt 
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då elever inte själva kan göra kopplingar mellan det konkreta och det abstrakta utan behöver 

lärarens hjälp. Det kan vara lämpligt att först bara använda mer vardagliga situationer innan 

matematiska begrepp och symboler används. Eleverna får då använda laborativt material för att 

lösa problemen. Stegvis minskas sedan användningen av fysiska material och bygger istället på 

elevernas inre bilder. Slutligen får eleverna prova på att formulera matematiska problem med 

matematiska symboler efter historier som kan exemplifieras genom att eleverna först får fem 

äpplen, sedan fem punkter för att slutligen handla om siffran fem. Läraren placerar då in eleverna 

i par för att gemensamt gå från den konkreta till den mer abstrakta matematiken (Zhou & Peverly, 

2005).  

Young-Loveridge och Mills (2011) har beskrivit hur ett enkelt och billigt material kan 

bidra till undervisningen om decimaltal. Förståelsen av decimaltal är avgörande för elevers 

matematikutveckling. Till denna lektion kan material i form av snören, sugrör eller piprensare 

användas. Det valda materialet får med fördel finnas i olika färger då färgerna utgör olika delar 

av en helhet. Helheten blir en lång remsa med olika färger i olika längder. Ett billigt material är 

att föredra då de flesta skolor kan förse sig med det. Det är inte bara decimaltal som kan nyttja 

materialet. Multiplikation, addition och division går också att illustrera med hjälp av materialen. 

Eleverna får sedan i par konstruera olika decimaltal i form av bråktal. Genom att ta fyra blåa 

sugrör och ett rött kan det ses som att det röda är en femtedel. Det röda sugröret är decimaltalet 

0,2. Enligt artikeln uppskattar eleverna att arbeta med materialet och denna typ av representation 

då det är lätthanterligt och att de själva får skapa. Eleverna upplever även att de lättare befäster 

sina kunskaper om decimaltal när de får arbeta med det praktiskt genom att konstruera det i form 

av en remsa (Young-Loveridge och Mills, 2011). 

Kommunikation 

Assiti & Zulkardi (2013) har undersökt hur elever kan lära sig att gruppera med hjälp av pärlor. 

Eleverna får först arbeta i par för att sedan presentera sina lösningar för andra grupper och sedan i 

helklass. När elever får diskutera med andra får de dela sina tankar och idéer. Då kan de även få 

hjälp av både elever och läraren att få syn på vilken strategi som kan vara lämplig att använda i 

den situationen. Uppgiften baserar sig på idéen att den första verbala matematiken som elever lär 

sig är att räkna. Det är meningsfullt för elever att räkna med pärlor då de är vana att räkna med 

både materialet och att räkna med fysiska ting. Eleverna får själva välja hur de använder sig av 

pärlorna, de får räkna pärlorna en och en eller placera in dem i grupper för att räkna det totala 

antalet. Det är ett steg för eleverna att gå från den informella till den mer formella matematiken. 

Grupparbete under detta steg är viktigt då diskussioner inte bara ska vara mellan lärare och elever 
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utan de bör även vara mellan elever. Lärarens roll här är att leda eleverna och hjälpa dem att välja 

rätt strategi för ändamålet. Det är viktigt att sätta det matematiska problemet i en kontext som gör 

eleverna mer engagerade. Lärare bör också tänka på den rådande sociala situationen i klassen 

som kan variera. Studien visar att eleverna först gjorde en enda stor grupp innehållandes alla 

pärlor, sedan gjorde eleverna grupper om 20 stycken pärlor. Slutligen grupperade eleverna 

pärlorna i grupper om 10 stycken för att sedan räkna antalet högar (Assiti & Zulkardi, 2013). 

Wickstrom (2014) har genomfört en studie som handlar om mätning och area. Under tre 

lektioner fick eleverna utmana sina kunskaper och även introduceras till det matematiska 

innehållet area. Det laborativa materialet som eleverna mötte under lektionerna var utklippa 

kvadratiska filtbitar. Med bitarna fick eleverna sedan undersöka och komma på lösningar till 

olika problem. Genom en utvald bok satte Wickstrom elevernas material och deras matematiska 

problem i en kontext som skulle öppna upp för elevernas tankar. När boken lästes upp mötte 

eleverna på problem som de fick lösa med hjälp av sina sina filtbitar och sedan diskutera med en 

kamrat där de fick berätta om sina lösningar med egna uttryck och begrepp. Undervisningen 

ledde till att när eleverna pratade med andra fick de större förståelse för problemet och kunde 

förbättra sin egen lösning genom att höra hur den andra gjort. I slutet av den sista lektionen hade 

de flesta elever visat mer kunskap om olika geometriska objekt och dess area än vid början av 

den första lektionen (Wickstrom, 2014).  

4.2.2 Arbete i helklass 

Konkretisering 

Jao (2013) har i en fallstudie undersökt hur en lärare i årskurs ett använder olika 

representationsformer för att underlätta för eleverna att gå från en konkret till en mer abstrakt 

matematik. Elever kan visa sin förståelse inom matematik genom flera olika sätt. Bland annat 

genom olika laborativa material, genom att uttrycka sig verbalt, bilder, diagram och genom olika 

symboler inom matematiken. Läraren i fallstudien berättar att hon ser det som relevant att 

eleverna så tidigt som möjligt får använda sig av laborativa material i sitt lärande och utbildning. 

Hon förklarar att det då blir konkret för eleven och att det ökar förståelsen för det innehåll som de 

arbetar med inom matematiken. När elever i skolan ställs inför nya områden och utmaningar så 

hjälper laborativa material dem att utveckla en förståelse och på så sätt får de en ytterligare syn 

på matematiken som de ska lära sig. De laborativa materialen har då en viktig roll för att eleverna 

ska få de grundläggande kunskaperna som behövs för att sedan kunna gå vidare i lärandet och 

använda de inom matematiken. De konkreta materialen går hand i hand med ytterligare faktorer i 
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lärandet som det matematiska språket som eleverna behöver använda sig av med både konkreta 

och abstrakta representationsformer. Ett sätt att se på elevers förmåga att få förståelse för 

matematiken i tidig ålder är genom fem nivåer. De fem nivåerna är formalisering, generalisering, 

representation, symbolisering och fri lek. Under den fria leken får eleverna arbeta med laborativt 

material för att på så sätt lära sig från grunden. Under nivån generalisering ska eleverna arbeta 

med olika mönster inom matematiken för att sedan under representationsnivån kunna presentera 

sina ideér. Där ska eleverna verbalt kunna motivera och visa sina kunskaper (Jao, 2013) .  

Caswell (2007) har i sin artikel beskrivit hur elever i helklass kan arbeta med vanliga 

bråktal genom att gå från det konkreta till det mer abstrakta genom att använda leklera. Att 

använda sig av material och sammanhang som ligger nära elevernas vardag är viktigt. Ett 

exempel är när en lärare ska introducera det matematiska innehållet bråk för en klass och väljer 

att göra detta med hjälp av pizzabitar i form av leklera. Läraren vet att pizza är något som 

förekommer i elevernas vardag och är något som eleverna uppskattar. Eleverna får då göra pizzor 

i klassrummet för att sedan göra olika pizzabitar när de ska lära sig och lösa bråktal. Pizzan är 

främst kopplad till elevernas vardag och är inte kopplad till skolan vilket leder till att eleverna 

upplever att det är en lek trots att de samtidigt lär sig om bråk. Eleverna lär sig först och främst 

att identifiera bråktalen genom att se vad de har för täljare och nämnare. Eleverna får givna 

bråktal där de ska dela pizzan som bråktalet visar. Sedan får de förklara hur de gått tillväga och 

varför de gjort så. Genom en sådan uppgift lär sig eleverna hur bråktal är uppbyggda och vad 

nämnaren och täljaren har för funktion. De lär sig att de kan koppla samman det abstrakta 

matematiska talet med det laborativa materialet. Slutligen får eleverna diskutera sina lösningar i 

helklass vilket bidrar till deras förmåga att diskutera och argumentera (Caswell, 2007).  

Kommunikation 

Olkun och Toluk (2004) har i sin studie presenterat hur lärarställda frågor kan användas 

tillsammans med ett laborativt material för att utveckla elevernas förståelse inom geometri. Något 

som flera lärare upplevt som ett bekymmer med att använda laborativa material är att det inte 

finns tillräckligt med material för en hel klass. Det kan lösas med hjälp av att läraren visar och 

använder materialet inför hela klassen. Materialet bör även vara något som eleverna redan är 

bekanta med.Vid en lektion i geometri hade läraren valt att använda sig av en tumstock. 

Tumstocken går lätt och smidigt att omvandla till flera olika geometriska figurer. Läraren i den 

här studien hade inte tillräckligt med material till alla elever vilket gjorde att läraren själv skapade 

figurer med tumstocken och eleverna fick iaktta formerna och sedan diskutera om det som 

skapades i helklass. Detta ledde till ett lärande i helklass där eleverna kunde hjälpa varandra. När 
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läraren höll upp en viss figur var det vissa elever som direkt kunde säga att det exempelvis var en 

triangel medan andra elever inte visste det men de fick då ta del av klasskamraternas svar. Genom 

ett gemensamt arbetssätt kunde eleverna tillsammans med läraren skapa ett lärande kring figurer 

inom geometrin eftersom att det hela tiden var en helklassdiskussion om figurerna. Läraren 

justerade småsaker på figurerna vilket gjorde att eleverna fick möjlighet att diskutera 

egenskaperna hos de olika figurerna. Tanken bakom denna typ av undervisningsupplägg är att 

materialet är av stor vikt när läraren ställer frågor för att eleverna ska se ett fysiskt material 

samtidigt som de pratar om det. Denna undervisning där kommunikation var en grundidé ledde 

till att eleverna fick en större förståelse för geometriska figurer. Att använda sig av laborativt 

material i undervisningen under en längre tid visar att om det laborativa materialet är givande för 

det aktuella innehållet är det laborativa materialet en tillgång och ett verktyg som ökar lärandet. 

Dock är det inte endast materialet som ger ett lärande utan även innehållet och när lektionen äger 

rum (Olkun & Toluk, 2004). 

Wickstrom, Nelson och Chumbley (2015) har skrivit en artikel som handlar om mätning 

och area. Artikeln presenterar ett förslag på hur elever kan förstå area genom ett trädgårdsland 

och plantering av frön. Undervisningen inleds med att problemet sätts i en kontext som gör att 

eleverna blir engagerade. Lektionen övergår sedan i att ett problem gällande area uppstår. 

Eleverna fick då rita, uppskatta och sedan kontrollera sina lösningar med andra elever för att 

utveckla sin förståelse för area. Läraren samlade sedan in alla lösningar för att bilda sig en 

uppfattning om vad eleverna kan till nästa lektion. Under nästa lektion fick eleverna bygga sin 

lösning med små träpinnar. Den sista lektionen avslutas med att alla elever får redovisa sina 

lösningar. Resultatet av undervisningen var att flera lösningar kommer är rätt då en 

rektangulärformad area kan utformas på olika sätt vilket ger upphov till diskussion där elevernas 

kunskaper kan fördjupas genom att de kommunicerar (Wickstrom, Nelson och Chumbley, 2015). 

Lärarens roll 

McDonough (2016) har undersökt om laborativa material är användbara och om de alltid används 

på bästa sätt. Mcdonough kom fram till att konkret material hjälper elever att se den matematiska 

idéen om materialet används på rätt sätt. För det krävs det ett lämpligt material och efterföljande 

diskussion. I undersökningen använde en lärare sig av öppna uppgifter där det inte bara fanns ett 

rätt svar. Lärarens ställde sedan frågor där eleverna fick förklara sina lösningar och fundera över 

andra elevers lösningar. Upplägget visade sig vara effektfullt för elevernas lärande. Det 

laborativa materialet fungerade som en kontext medan läraren utgjorde den viktigaste delen då 

läraren ställde frågor som ledde till ett högre matematiskt tänkande hos eleverna. McDonough 
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kom fram till att läraren är den viktigaste länken när laborativa material används. Utan lärarens 

frågor kan användningen av laborativt material vara negativt för elevers lärande. Läraren behöver 

ställa frågor och uppmuntra elever att uttrycka sig och förklara hur de tänker för att göra 

matematiken meningsfull för dem (McDonough, 2016). 

Mcneil och Jarvin (2007) har undersökt hur debatten kring laborativt material ser ut 

genom att belysa fördelar och nackdelar. Syftet med deras studie var att klargöra vad empiriska 

och teoretiska belägg säger om det laborativa materialets användning då beläggen är väldigt 

blandade. En fördel med att använda laborativt material är att det i kombination med traditionell 

undervisning vid tavlan engagerar fler elever. Det beror på att elever lär sig på olika sätt och 

genom att kombinera båda sätten kan fler elever nås. Eleverna får ännu en resurs att använda i sitt 

lärande. Flera olika resurser ger möjligheter för eleverna att prestera ännu bättre. Den andra 

fördelen är att materialet kan knyta an till elevernas vardag och då kännas mer meningsfullt för 

dem. En tredje fördel är att laborativa material ofta genererar i en fysisk handling vilket har visat 

sig ha positiv effekt för minnet och förståelsen. Att fördelarna finns med laborativt material 

betyder dock inte att alla elever alltid blir hjälpta av det i alla sammanhang. Användningen av det 

är mer komplex än så. Det finns många teorier och bevis för att laborativt material gynnar elevers 

lärande. Trots dessa påståenden och skriverier har det gjorts få studier som faktiskt har kollat på 

det laborativa materialets effekter och vissa av de studier som har gjorts har inte visat någon 

positiv effekt. Vissa studier har även visat sig ha en negativ effekt för elevernas lärande. Det som 

dock har kunnat konstaterats är att lärarens insats är avgörande vid användningen av laborativa 

material för att de ska gynna elevernas lärande. Lärare behöver välja matematiska problem som 

är utmanande för att eleverna inte redan innan ska ha klart för sig vad denne ska göra för att 

lyckas lösa problemet. Detta för att användningen av det laborativa materialet ska främja 

elevernas förståelse. Lärare behöver sätta ord på kopplingen mellan det laborativa materialet som 

anses vara informellt och det formella som är de matematiska symbolerna. För att kunna göra det 

krävs dock att lärarna förstår funktionen hos det laborativa materialet och hur detta kan kopplas 

samman med det matematiska problemet. Många lärare är stressade och har inte tid att läsa 

många och långa forskningsartiklar utan läser några rader av en sammanfattning av en artikel 

som stöder användningen av laborativt material. Har läraren då redan personliga preferenser 

kring att laborativt material alltid är bra kan denna uppfattning befästas ytterligare vilket är 

problematiskt då det inte går att basera de laborativa materialets effekter på enbart en artikel samt 

att forskningen inte är helt enig när det kommer till fördelarna med laborativt material. Lärare 

behöver mer kunskap om laborativt material och dess effekter och den forskning som finns idag 
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är inte tillräcklig. Det som behöver undersökas ytterligare är mekanismerna bakom laborativt 

material som påverkar elevers resultat (McNeil & Jarwin, 2007). 

Resultatsammanfattning 

Laborativt material kan ses som ett hjälpmedel för elever att kunna koppla sina mer vardagliga 

matematiska kunskaper och erfarenheter till mer abstrakt matematisk kunskap. När eleverna får 

hantera ett material fysiskt samtidigt som de samtalar om det ökar deras matematiska förståelse. 

Eleverna kan inte själva göra kopplingar mellan den konkreta och den abstrakta matematiken 

utan där behöver eleverna hjälp av läraren (Zhou & Peverly, 2005). Det laborativa materialet 

behöver inte vara dyrt utan kan bestå av enkla material som exempelvis sugrör eller piprensare. 

Eleverna uppskattar att få arbeta med det ändå (Young-Loveridge & Mills, 2011). Grupparbete är 

en viktig del i undervisningen då eleverna inte enbart ska diskutera ämneskunskaper med läraren 

utan även med andra elever. Läraren ska dock vara med och ingripa när eleverna behöver hjälp 

och hjälpa dem att välja lämplig strategi för ändamålet (Assiti & Zulkardi, 2013). Genom att ta 

del av andras lösningar kan elever få nya tankar som leder till att de kan förbättra sin egna 

lösning (Wickstrom, 2014). 

Att använda sig av laborativa material i undervisning är att ge eleverna ytterligare en 

resurs i sitt lärande. Det bidrar även till att fler elever kan lära sig då elever lär sig på olika sätt. 

De konkreta materialen kan tydligt kopplas till matematikens språk och olika 

representationsformer (Jao, 2013). Att använda sig av elevnära material är viktigt då det tydligt 

knyter an till elevernas vardag. Då upplever eleverna att undervisningen är rolig då de inte tänker 

på att de lär sig samtidigt. Genom att låta eleverna prata i helklass ökar deras förmåga att uttrycka 

sina tankar vilket bidrar till deras kommunikationsförmåga (Caswell, 2007). Det krävs inte en hel 

klassuppsättning av ett material för att en klass ska kunna arbeta med det. Vissa material kan 

läraren visa inför hela klassen. Eleverna kan sedan gemensamt samtala kring vad de ser och 

skapa ett tillfälle för gemensamt lärande. Trots att eleverna inte själva hade ett eget material att 

manipulera ledde det till att deras förståelse för geometriska figurer ökade (Olkun & Toluk, 

2004). Att sätta ett matematiskt problem i en kontext kan leda till att eleverna blir mer 

engagerade i att försöka lösa det. Att ha ett problem som då kan ha fler rätta lösningar bidrar till 

att det lätt går att bygga en diskussion kring det (Wickstrom, Nelson och Chumbley, 2015). 

Om det laborativa materialet används på rätt sätt är det gynnsamt för elevernas lärande. 

För att lyckas med det krävs det att rätt material används och att läraren ställer utmanande frågor 

där elever får fundera över sina egna och andras lösningar. Läraren behöver uppmuntra eleverna 

att uttrycka sina tankar (McDonough, 2016). Användningen av laborativa material mynnar ofta ut 
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i att eleverna fysiskt hanterar det vilket har visat sig vara positivt för minnet och förståelsen. Det 

finns dock inte bara fördelar med att använda det. Laborativt material gynnar inte alltid alla 

elever i alla sammanhang. Det finns många uttalade fördelar med att använda laborativa material 

trots det finns det inte mycket forskning gjord kring det laborativa materialets effekter. Vissa 

studier som gjorts har inte visat någon effekt eller till och med haft negativ effekt. Det som hittills 

framkommit är av största vikt vid användningen av laborativa material är lärarens insats. Lärare 

behöver mer kunskap om laborativa material då forskningen inte är helt enig om dess effekter i 

dagsläget (Mcneil och Jarvin, 2007).  
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5. Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras det resultat som framkommit i relation till studiens bakgrund. Sedan 

kommer studiens metod att diskuteras och vilka konsekvenser studiens resultat kan ha för 

framtida undervisning. Till sist kommer fortsatta studier inom området att diskuteras. 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att ge ett kunskapsbidrag om vad forskning de senaste 15 åren 

kommit fram till gällande laborativ materials användning i årskurs ett till tre med fokus på arbete 

i grupp och helklass. Vår utgångspunkt har varit det sociokulturella perspektivet och detta har 

genomsyrat hela uppsatsen. Vi har utgått från att kunskap uppstår genom kommunikation och att 

lärande kan ses som en medierad verksamhet (Säljö, 2014). En förutsättning för lärande och 

kommunikation är att eleverna arbetar tillsammans med andra i olika typer av 

gruppsammansättningar som i grupp och i helklass.  

Denna studies resultat stämmer överens med vad tidigare forskning och litteratur 

presenterat. Detta med avseende på att laborativt material ska fungera som en bro mellan den 

konkreta och den abstrakta kunskapen, att kommunikation är avgörande vid arbete i grupp och 

helklass samt att läraren har en viktig roll vid helklassundervisning. Forskningen säger att 

eleverna behöver få arbeta med laborativt material i form av material som eleverna redan är 

bekanta med precis som Rystedt och Trygg (2010) säger. Detta stämmer även väl överens med 

det som Löwing (2006) skriver, det vill säga att elevernas omvärld bör styra val av material för 

att göra det meningsfullt för dem då det ska underlätta för eleverna då de ska gå från den 

informella till den mer formella matematiken. Laborativ undervisning kräver inte alltid att alla 

elever får ett varsitt material, enligt vår studie kan det räcka med att läraren visar eleverna med 

hjälp av materialet och att det fortfarande bidrar med positiva effekter. Artiklarna i vår 

litteraturstudie menar att det inte behöver vara dyra material utan billiga material går lika bra. 

Huvudsaken är att eleverna förstår materialet och att det symboliserar matematiska tankar eller 

symboler Skolverket (2011b). Enligt Skolverket (ibid) riskerar eleverna annars att fokusera för 

mycket på materialet och att matematiken bakom det glöms bort vilket kan ha en negativ effekt 

på elevernas lärande. Artiklarna skriver inte explicit att elevernas lärande kan påverkas negativt 
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av detta men lyfter att det är viktigt att de förstår den bakomliggande matematiken bakom 

materialet för att det ska vara gynnsamt. 

De laborativa materialen i artiklarna är en typ av redskap som Säljö (2014) beskriver. De 

kan var antingen materiella eller språkliga och vissa menar att det inte går att skilja dem åt och de 

kallas då för kulturella redskap (Säljö, 2014). Bland våra artiklar har materiella redskap 

förekommit i form av bland annat sugrör och pärlor. Vi upplevde dock att det var svårare att 

identifiera språkliga redskap i artiklarna men de som förekommer är bland annat siffror och ord 

som både lärare och elever uttryckte. De språkliga redskapen var inga fysiska material utan 

skedde genom skriftlig eller muntlig kommunikation. Det har även förekommit kulturella redskap 

som tumstockar då siffrorna som är kulturellt betingade tillsammans med ett fysiskt material 

bildar ett kulturellt redskap. Det materiella och det språkliga redskapet är beroende av varandra 

för att fungera.  

Forskningen säger att elevernas matematiska förståelse lättast uppnår när de får arbeta 

med fysiskt konstruerande samtidigt som de samtalar med någon. Fysiskt konstruerande och 

samtalande ser vi som något eleverna behöver använda fler sinnen till än att räkna i sin lärobok. 

Att fler sinnen används vid laborativ matematik uttrycker även Rystedt och Trygg (2010) samt 

Skolverket (2011b). Det vi däremot upplevde var att få artiklar explicit talade om användningen 

av fler sinnen utan de talade mer om den konkretisering som det laborativa materialet gjorde av 

abstrakta tankar. 

Forskningen säger att eleverna utvecklas av att diskutera med andra elever och inte bara 

med läraren vilket även Granström och Hammar Chiriac (2011) menar då de säger att 

grupparbete kan vara gynnsamt om det används på rätt sätt. Grupparbete kan uppfattas på olika 

sätt och ett grupparbete garanterar inte att eleverna samarbetar med alla delar som oftast är 

lärarens önskan. Det finns en risk med grupparbeten om de delas upp för att slutligen läggas 

tillsammans och bilda en helhet vilket Granström och Hammar Chiriac (2011) lyfter fram men 

dessa risker var inte nämnda i vår studies artiklar.  

Forskningen pekar på att lärarens frågor är avgörande vid arbete i helklass. Skolverket 

(2011b) betonar vikten av lärarens insats vid denna typ av undervisning. Läraren behöver göra 

kopplingar mellan det det konkreta och det abstrakta då eleverna inte själva alltid kan göra det 

och hjälpa eleverna att välja lämpliga strategier. Läraren bör även skapa möjligheter för eleverna 

att uttrycka sig för att eleverna ska känna att matematiken är meningsfull. Detta stämmer väl 

överens med det Skolforskningsinstitutet (2017) skriver som även betonar vikten av att 

uppmuntra eleverna att försöka förstå andra elevers tankar. Vid arbete i helklass kan en 
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utforskande klassrumsdialog användas där läraren motiverar elever att bli mer aktiva då elevernas 

olika kunskapsnivåer ses som en tillgång (Skolforskningsinstitutet, 2017).  

Sammanfattningsvis kan användningen av laborativa material i grupp och i helklass 

utgöra en grund för konkretisering och kommunikation. I helklass är lärarens roll speciellt 

avgörande för det laborativa materialets effekt. De tre teman som hittats bland artiklarna är 

avgörande för elevernas lärande. Det finns artiklar som skriver att laborativa material kan ha 

negativ effekt på elevers lärande. En av dessa studier menar på att detta beror på lärarens frågor. 

En studie menade att forskningen idag inte är entydig gällande det laborativa materialets effekt, 

att det kan ha en negativ effekt och att det behövs mer forskning vilket vi är vi beredda att hålla 

med om då vi inledningsvis trodde att det var ett väldigt beforskat område. Vår uppfattning beror 

på att Skolverket gett ut ett arbetsmaterial om detta och att NCM har gett ut en kunskapsöversikt. 

Vi har även erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning som gjort att vi inledningsvis 

antog att det var ett välbeforskat område, speciellt gällande de yngsta skoleleverna. Vår 

uppfattning har däremot förändrats under arbetets gång och stämmer överens med studien som 

säger att forskningen idag inte är tillräcklig. Att de majoriteten av de inkuderade artiklarna är 

dessutom av narrativ karaktär vilket bidrar till uppfattningen om att området inte är välutforskat. 

Det är även nämnvärt att enbart 7 av 24 artiklar handlar om grupparbete och 17 handlar om arbete 

i helklass. 

5.3 Metoddiskussion 

Oavsett hur noggrant en studie genomförs kommer det alltid att finnas moment som skulle kunna 

genomföras på ett annat sätt. Till studien använde vi databasen ERIC vilket innebär att artiklar 

som är publicerade på andra databaser inte omfattas vid vår sökning. Att enbart välja att använda 

en databas var dock nödvändigt då tiden för arbetet är begränsad. Vid användning av flera 

databaser skulle det sannolikt bli ännu större mängd data som behöver bearbetas. 

Att vi redan från början hade ett inkluderingskriterium att artiklarna ska finnas 

tillgängliga i fulltext kan ha påverkat vårt resultat. Vi valde att ha det som ett kriterium då det via 

artiklarna titel och abstrakt kan vara svårt att avgöra vad de handlar om. Detta kan således ha 

påverkat vårt resultat då många artiklar exkluderas på grund av att de inte fanns tillgängliga i 

fulltext. De sökord som vi valt att använda oss av till vårt arbete har även de haft betydelse för 

vårt resultat eftersom att artiklar som skulle kunna påverkat vårt resultat kan ha försvunnit på 

grund av våra valda sökord. En annan avgränsning vi gjorde var att vi valde att begränsa årtalen 

till artiklar som gjorts de 15 senaste åren. Denna avgränsning gjorde vi eftersom att vi 



 

31 

inledningsvis hade tankar om att det var ett väldigt beforskat område vilket skulle innebära stor 

mängd data om vi tagit ett längre tidsspann samt att vi ville ha forskning som var relativt ny. 

Anledningen till att vi ville ha forskning som gjorts de senaste 15 åren beror på att tekniska 

hjälpmedel fått en allt större roll i våra liv. Vi ville därför se vad forskning sade om fysiska 

laborativa material som inte är digitala i dagens skolvärld. Valet att inte omfatta digitala verktyg 

har även det påverkat vårt resultat då det är möjligt att nutida forskning fokuserar mer på det än 

vad tidigare forskning gjort som mer sannolikt undersökt kring fysiska laborativa material. Våra 

val av begränsningar i ERICs olika verktyg har sannolikt också påverkat denna studies resultat. 

Detta gäller främst valet att använda ERICs verktyg “subject” där vi valde “manipulative 

materials”. Innan vi bestämde oss för att använda det undersökte vi om artiklar som använt 

synonymer fortfarande dyker upp. Artiklar som exempelvis använt “concrete materials” förekom 

fortfarande vilket ledde till att vi valde att använda det. Utan att använda verktyget hade vi 902 

träffar vilket gjorde att vi kände att valet att använda ERICs ämnesverktyg var mest lämpligt då 

vi ansåg att 902 artiklar är för många att bearbeta i denna studie och dess tidsomfång. När vi 

använde verktyget fick vi 154 artiklar med vår söksträng. Då vi valde att undersöka hur 

forskningen ser ut kring grupparbete och arbete i helklass exkluderades många artiklar som 

handlade om enskilt arbete.  

Vår tanke från början var att välja ett speciellt matematiskt område att undersöka, som 

exempelvis addition med uppfattningen att laborativt material som forskningsfält var väldigt 

beforskat. Under arbetets gång insåg vi att det fanns för få artiklar per matematiskt område vilket 

gjorde att vi ville undersöka forskningsfältet utan att avgränsa det till ett matematiskt område. 

Om vi valt ett speciellt område hade vi behövt bygga vårt resultat på någon enstaka studie. Att vi 

valde att gruppera artiklarna i grupparbete eller arbete i helklass trots att människor samverkar i 

båda arbetsformerna beror på att de teman som gick att hitta hos artiklarna skiljde sig åt. Det 

gäller “lärarens roll” då temat tydligt framgick bland artiklarna i helklass men inte lika tydligt vid 

grupparbete. Det är även viktigt att belysa att enbart 7 av 24 artiklar handlade om grupparbete 

vilket kan kopplas till det dominerande enskilda arbetssättet i läroboken inom den svenska skolan 

som Pettersson och Wistedt (2013) skriver. Det kan således även vara sannolikt att enskilt arbete 

i läroboken är vanligt förekommande även i andra länder då det inte förekom mycket forskning 

inom grupparbete med laborativt material. 
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5.4 Konsekvenser för undervisning 

Vår studie påvisar vikten av hur centralt det är att som lärare tänka efter vad för slags laborativt 

material som används i undervisningen och hur viktigt det är att eleverna förstår matematiken 

bakom det. Det talas ofta om att det är en fördel att använda laborativt material i undervisningen 

men forskningen höjer också ett varningens finger att laborativt material inte alltid är bra. Att det 

finns fördelar och nackdelar med saker är vanligt förekommande och det gäller även här. Läraren 

bör hjälpa eleverna att se den matematiska tanken eller symbolen bakom det laborativa 

materialet, det vill säga hjälpa dem att koppla det konkreta materialet till den abstrakta 

matematiken. Läraren behöver även uppmuntra elever att uttrycka sina tankar och idéer. Att 

använda laborativt material i grupp eller i helklass är att erbjuda eleverna ytterligare en resurs i 

sitt lärande. Skolans ekonomi behöver inte vara en anledning till att laborativa material inte 

används då billiga material kan användas. 

Lärare bör hålla sig uppdaterade kring den senaste forskningen på området då det 

framkommit i artiklar och i vår studie att det saknas forskning på området. Mycket forskning är 

inte tillgänglig för verksamma lärare så ett förslag är att lärare ser hur den allmänna debatten 

kring laborativa material fortlöper i exempelvis facktidningar och hos Skolverket. Det kan då 

dyka upp studier som föremål för debatter som går att läsa. Det är en del i att vara lärare oavsett 

vilket område det gäller, att vara bekant med vad den senaste forskningen säger för att utveckla 

skolan och eleverna ännu längre. 

5.5 Fortsatta studier 

Arbetet har behandlat hur laborativt material kan användas i grupp och helklass. Enligt de artiklar 

vi har inkluderat har det framkommit att det behövs mer forskning kring det laborativa 

materialets effekter. Det har även framkommit att det delvis saknas forskning på området. Den 

forskning vi har tagit del av har främst varit narrativ och därför vore det intressant med andra 

typer av forskning i större utsträckning. Många artiklar har inte skrivit om vilket laborativt 

material som har använts utan har mer pratat generellt om det. Det vore intressant att ta reda på 

mer om vilka typer av material som kan användas och hur de kan användas i undervisningen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Sökmatris 

Databas och datum Sökord/kombination 
av sökord 

Avgränsningar Sökträffar 

ERIC 10/9-19 Primary school AND 
manipulatives 
material* 

Peer reviewed, 2004-
2019 

80 

WOS 10/9-19 Primary school AND 
manipulatives 
material* 

2004-2019 2 

ERIC 16/9-19 math* AND learn* 
AND (manipulativ* 
OR tool* OR hands on 
OR concrete 
material*) 

Peer reviewed, 2004-
2019 
 
Academic journal 

3103 

ERIC 16/9-19 math* AND learn* 
AND (manipulativ* 
OR concrete material* 
OR tool*) AND 
(primary* OR young* 
OR elementary* OR 
grade 1 OR grade 2 
OR grade 3) 

Peer reviewed, 2004-
2019 
 
Academic journal 

1006 

ERIC 17/9-19 math* AND learn* 
AND (manipulativ* 
OR tool* OR hands on 
OR concrete 
material*) 

Peer reviewed, 2004-
2019 
 
Academic journal 
 
Education Level: 
Grade 1, grade 2 grade 
3, early childhood 
education, elementary 
education, primary 
education 

902 

ERIC 21/9-19 math* AND learn* 
AND (manipulativ* 
OR tool* OR hands 
on OR concrete 
material*) 

Peer reviewed, 2004-
2019 
 
Academic journal 
 
Education Level: 
Grade 1, grade 2 
grade 3, early 

154 
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childhood education, 
elementary 
education, primary 
education 
 
Subject: 
Manipulative 
materials 
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Bilaga 2 - Läsmatris 

Referens Hur 
motiveras 
studien? 

Syfte/forskn
ingsfråga 
(or) 

Metodval. Slusatser. 
Besvaras 
forskningsfr
ågan(orna)? 

Implikation
er för 
fortsatt 
forskning 
och praktik. 

Assiti, S.S., 
& Zulkardi, 
D. 
 
Set a 
Structure of 
Objects with 
a Help of 
Grouping to 
Ten Strategy 
to 
Understand 
the Idea of 
Unitizing 

Taluppfattni
ng är väldigt 
viktigt inom 
matematiken 
men många 
elever verkar 
få för lite 
undervisning 
i detta och 
kan inte 
tillämpa sin 
kunskap. 

Undersöka 
hur elever 
kan lära sig 
att gruppera 
ett visst antal 
för att räkna 
ut det totala 
antalet. 

Designstudie Eleverna kan 
med hjälp av 
att räkna 
pärlorna i 
grupper om 
tio förstå 
idéen kring 
gruppering. 
Eleverna 
diskuterade 
sina förslag 
på lösningar 
med 
varandra. 

Forskaren 
bör vara 
uppmärksam 
när 
aktiviteter 
utformas och 
bör veta hur 
lärprocessen 
ser ut inom 
“IRME”. 

Bell, G., & 
Henderson, 
C 
 
30 Track 
Games for 
Young 
Children 

Det råder 
blandade 
meningar 
kring hur 
långt elever 
ska bli lärda 
att räkna när 
de är små. 

Syftet är att 
förklara hur 
“30 Track” 
som är en 
meterlångt 
verktyg med 
roterbara 
sifferkuber 
kan användas 
för att främja 
elevers 
räkneförmåg
a. 

Narrativ Presenterar 
olika sätt att 
arbeta med 
verktyget.  

Information 
saknas. 

Bossé, M.J., 
Lynch-
Davis, K., 
Adu-Gyamfi, 
K., & 
Chandler, K. 
 
Using 
Integer 
Manipulative
s: 
Representati

Lärare måste 
förstå 
funktionen 
bakom 
laborativt 
material. 

Undersöker 
hur väl lärare 
förstår 
funktionen 
en bakom 
laborativt 
material. 

Kvantitativ Många 
använde 
laborativt 
material rätt 
när det 
gällde 
operationer 
med positiva 
heltal men 
inte när det 
kom till 
negativa 

Information 
saknas. 
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onal 
Determinism 

heltal. Lärare 
var osäkra på 
vilket sätt de 
skulle 
illustrera 
vissa 
matematiska 
situationer 
med 
laborativt 
material. Det 
är viktigt för 
elevers 
förståelse att 
lärare 
använder 
laborativt 
material rätt.  

Caswell, R. 
 
Fractions 
from 
Concrete to 
Abstract 
Using 
"Playdough 
Mathematics
" 
 

Ofta används 
abstrakta 
representatio
ner av 
bråktal. 
Många 
elever 
behöver dock 
konkret 
material. 

Idéer kring 
hur elever 
kan jobba 
från abstrakt 
till konkret 
på ett roligt 
sätt med 
leklera. 

Narrativ Författaren 
erfarenhet är 
att detta 
engagerar 
elever och att 
de kan 
koppla 
samman 
konkret till 
abstrakt.  

Information 
saknas. 

Gough, J. 
 
Mystery and 
Movement: 
Doing More 
with 
Dominoes 

Dominobrick
or är 
användbara. 

Hur 
dominobrick
or kan 
användas. 

Narrativ Information 
saknas. 

Information 
saknas. 

Jao, L. 
 
From Sailing 
Ships to 
Subtraction 
Symbols: 
Multiple 
Representati
ons to 
Support 
Abstraction 

Hur en lärare 
i årskurs 1 
arbetar med 
sina elever 
med 
laborativt 
material.  
 

Hur 
använder 
läraren flera 
olika 
representatio
nsformer för 
att skapa ett 
lärande hos 
sina elever. 

Fallstudie Läraren 
använde sin 
målmedveten
het, flera 
representatio
nsformer och 
det framkom 
centralt att 
använda 
laborativt 
material för 

Vidare 
forskning 
kan göras på 
om en ökad 
målmedveten
het faktiskt 
skapar en 
större 
förståelse 
hos eleverna.  
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elevernas 
lärande inom 
matematiken.  

Jeon, K. 
 
Mathematics 
Hiding in the 
Nets for a 
Cube 
 
 

Det går att 
lära sig om 
area 
samtidigt 
som det är 
roligt. 

Hur det går 
att arbeta 
med 
tvådimension
ella figurer 
till 
tredimension
ella sådana. 

Narrativ Information 
saknas. 

Information 
saknas. 

Jones, J.P., 
& Tiller, M. 
 
Using 
Concrete 
Manipulative
s in 
Mathematica
l Instruction 

Concrete, 
Representati
onal, 
Abstract 
(CRA) - är 
en process 
för 
undervisning 
och lärande. 

Hur det går 
att arbeta 
med CRA 
som en del i 
ett 
inkluderande 
klassrum. 

Narrativ Information 
saknas. 

Information 
saknas. 

Lindsay, M., 
& Scott, A.  
 
Estimating 
Eggs 
 
 

Författaren 
har noterat 
att 
grundskolan 
lär ut väldigt 
lite om 
begreppet 
“massa”.  

Syftet med 
studien na är 
att undersöka 
orsakerna till 
varför det 
inte 
undervisas 
mer om det i 
skolan. 
Presenterar 
ett förslag på 
aktivitet som 
involverar 
massa. 

Narrativ Fördelar med 
aktiviteten. 

Information 
saknas. 

McDonough, 
A. 
 
Good 
Concrete 
Activity Is 
Good Mental 
Activity 
 

Även om 
konkreta 
material kan 
vara till hjälp 
inom 
matematiken 
så har läraren 
den 
avgörande 
rollen för 
elevers 
lärande. 

Konkreta 
material och 
innebörden 
av det i 
klassrummet 
för de första 
årens 
matematik.  

Observations
studie 

Konkreta 
material är 
en central del 
av 
matematiken 
men klarar 
sig inte på 
egen hand 
utan att 
kompletteras 
med lärarens 
roll som är 

Information 
saknas  
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den 
viktigaste.  

McNeil, 
N.M., & 
Jarvin, L.  
 
When 
Theories 
Don't Add 
Up: 
Disentanglin
g the 
Manipulative
s Debate 
 
 

Att använda 
laborativt 
material har 
varit 
förespråkat 
länge. 
Samtidigt är 
empiriska 
och 
teoretiska för 
detta belägg 
för detta 
blandat. 

Undersöka 
debatten 
kring 
laborativt 
material samt 
belysa 
fördelar och 
nackdelar 
med 
laborativt 
material. 

Narrativ Belyser 
problemet 
med 
användninge
n av 
laborativt 
material 
samtidigt 
som lärare 
och forskare 
måste 
samarbeta 
för att 
värdera 
negativa och 
positiva 
konsekvense
r av 
användninge
n. 

Information 
saknas. 

Morgan, 
P.L., Farkas, 
G., & 
Maczuga, S 
 
Which 
Instructional 
Practices 
Most Help 
First-Grade 
Students with 
and without 
Mathematics 
Difficulties? 

Information 
saknas. 

Vilken typ 
av 
instruktion 
hjälper 
elever i 
årskurs 1 
mest? 

Kvantitativ Information 
saknas.  

Information 
saknas. 

Olkun, S., & 
Toluk, Z. 
 
Teacher 
Questioning 
with an 
Appropriate 
Manipulative 
May Make a 
Big 
Difference 

Det är 
omöjligt att 
visa ett 
matematiskt 
problem 
virtuellt. 

Presentera 
exempel av 
användninge
n av sociala 
processer är 
läraren 
ställer frågor 
med hjälp av 
laborativt 
material för 
att främja 

Narrativ Lärarställda 
frågor för att 
rikta 
elevernas 
fokus ledde 
till att 
eleverna fick 
en relationell 
förståelse för 
plangeometri
ska figurer. 

Information 
saknas. 
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studenters 
tänkande 
gällande 
geometri. 

Tumstocken 
är ett billigt 
och 
användbart 
verktyg. 

Orlando, C., 
& Orlando, 
A. 
 
One Man's 
Rubbish … 
Active 
Learning 
Using Old 
Bottle Tops 
 

Det går att 
hitta 
laborativa 
material utan 
att det 
behöver 
kosta en 
förmögenhet. 
“Skräp” kan 
användas. 

Tre 
utgångspunkt
er: - Förutse 
och få 
feedback är 
positivt. 
- Elever i en 
tidig 
lärprocess 
gynnas av att 
få samtala. 
-
Undervisnin
g resulterar 
inte alltid i 
ett lärande. 

Narrativ Privilegierad
e elever som 
är vana med 
mer kostsamt 
material var 
ovana att 
arbeta med 
sådant 
material men 
de 
uppskattade 
det.  

Information 
saknas. 

Puchner, L., 
Taylor, A., 
O'Donnell, 
B., & Fick, 
K. 
 
Teacher 
Learning and 
Mathematics 
Manipulative
s: A 
Collective 
Case Study 
about 
Teacher Use 
of 
Manipulative
s in 
Elementary 
and Middle 
School 
Mathematics 
Lessons 

Lärare som 
lär sig nya 
undervisning
sstrategier 
och ska 
använda de i 
praktiken 
använder 
fortfarande 
ofta gamla 
mönster. 

Lärare har 
varit med i 
ett 
utbildningspr
ogram och 
studien ska 
ta reda på 
hur lärare nu 
omvandlar 
det i 
praktiken. 

Fallstudie Lärarna hade 
förstått 
laborativt 
materials 
betydelse. 

Information 
saknas. 

Roth, W.M., 
& Thom, J.S. 
 

Det står 
fastslaget i 
läroplaner att 

Hur kan en 
lektion för 
andraklassar

Narrativ Studien visar 
hur elever i 
årskurs två 

Information 
saknas. 
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The 
Emergence 
of 3D 
Geometry 
from 
Children's 
(Teacher-
Guided) 
Classificatio
n Tasks 

elever ska 
kunna 
geometri 
men inte hur 
detta ska 
uppnås. 

e se ut när de 
ska lära sig 
om vanliga 
geometriska 
former. 

sorterar 
geometriska 
föremål 
enligt deras 
geometriska 
egenskaper. 

Seah, R. 
 
Choosing the 
Right 
Resources to 
Support the 
Learning of 
Polygons  
 

Använda rätt 
material i 
skolan ger 
eleverna 
möjlighet att 
undersöka 
och utforska 
geometri.  

Undersöka 
hur olika 
material kan 
stödja 
lärandet av 
polygoner. 

Narrativ Att använda 
rätt material i 
undervisning
en gör att 
eleverna kan 
utforska, 
resonera och 
konstruera på 
bästa sätt 

Information 
saknas. 

Tournaki, N., 
Bae, Y.S., & 
Kerekes, J.  
 
Rekenrek: A 
Manipulative 
Used to 
Teach 
Addition and 
Subtraction 
to Students 
with 
Learning 
Disabilities 

Information 
saknas. 

Vad blir 
effekten av 
att använda 
kulram med 
5-bassystem? 

Kvantitativ Studien 
visade att 
gruppen med 
kulramen 
presterade 
bättre vid 
addition och 
subtraktion 
än de utan 
kulram. 

Information 
saknas. 

Uribe-Flórez, 
L.J., & 
Wilkins, 
J.L.M. 
 
Manipulative 
Use and 
Elementary 
School 
Students' 
Mathematics 
Learning  
 
 

Det finns för 
lite forskning 
på laborativt 
materials 
användning 
under en 
längre 
tidsperiod. 

Finns det 
något 
samband 
mellan 
elevers 
resultat och 
lärande vid 
användning 
av laborativt 
material? 

Kvantitativ Inget 
samband 
mellan 
elevers 
resultat och 
användninge
n av 
laborativt 
material 
genom att 
göra en 
korrelationsa
nalys. 
Samtidigt 

Mer 
forskning 
kring hur 
laborativt 
material 
fungerar för 
elevers 
lärande 
under en 
längre tids 
användning 
samt vilket 
typ av 
material. 
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säger 
resultatet att 
användninge
n av 
laborativt 
material bör 
vara under 
lång tid. 
Användninge
n av digitala 
verktyg har 
ökat. 

Wickstrom, 
M. H. 
 
Piecing It 
Together 
 
 
 
 

Många 
elever 
uppfattas bli 
osäkra när de 
ska beräkna 
area. 
Erfarenheter 
som skapas 
redan i första 
eller andra 
klass kan 
bygga en 
stadig grund 
för elevernas 
fortsatta 
lärande.  

Elever i 
andra klass 
bör kunna 
dela upp en 
rektangel i 
rader och 
kolumner för 
att sedan 
beräkna den 
totala arean.  

Narrativ Eleverna 
samt läraren 
insåg 
innebörden 
av att 
beräkna 
arean på en 
rektangel på 
rätt sätt så 
som att tänka 
på längd, 
bredd och så 
vidare.  

Information 
saknas. 

Wickstrom, 
M.H., 
Nelson, J., & 
Chumbley, J. 
 
Area 
Conceptions 
Sprout on 
Earth Day 
 

Centralt att 
eleverna lär 
sig 
platsvärdet 
med siffror.  

Att eleverna 
gruppvis ska 
lära sig 
platsvärdet 
genom att 
räkna pärlor 
och på det 
sättet förstå 
processen.  

Kvantitativ Studien visar 
att eleverna 
förstår 
innebörden 
av lärandet 
genom att de 
räknar med 
pärlorna.  

I vidare 
forskning vill 
forskaren 
uppmärksam
ma den 
preliminära 
designfasen. 
Läraren 
behöver veta 
hur man 
arbetar med 
IRME.  

Wiest, L. R. 
 
Fostering 
Number 
Sense 
through 
Digits and 

Spel är ett av 
många sätt 
att stärka 
elevers 
taluppfattnin
g och värde. 

Hur spelet 
går till och 
vad det kan 
leda till. 

Narrativ Leder till 
rika 
matematiska 
diskussioner. 
Spelet 
förutsätter 
vissa 

Information 
saknas. 
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Dice 
 

förkunskaper 
och bör 
därför 
användas 
först när 
dessa finns. 
En fördel 
med spelet är 
att alla kan 
vinna. 

Yang, D.C., 
Lai, M.L., 
Yao, R.F., & 
Huang, Y.C. 
 
Effects of 
Remedial 
Instruction 
on Low-SES 
& Low-Math 
Students' 
Mathematics 
Competence, 
Interest and 
Confidence 

Skolan och 
lärare måste 
se till att alla 
elever får en 
motsvarande 
utbildning, 
särskilt med 
fokus på de 
elever som 
behöver 
extra 
uppmärksam
het.  

Effekterna av 
korrigerade 
instruktioner 
för elever 
med låg 
matematikko
mpetens och 
deras intresse 
för 
matematik.  

Kvantitativ  Konkreta 
material är 
hjälpsamma 
för elevernas 
lärande och 
deras 
matematikint
resse samt 
självförtroen
de. 

Vidare 
forskning bör 
göras för att 
få svar på 
fler frågor 
gällande 
studien.  

Young-
Loveridge, 
J., Mills, J. 
 
Deciwire: An 
Inexpensive 
Alternative 
for 
Constructing 
Linear 
Representati
ons of 
Decimals 
 
 

Ett billigt 
sätt att skapa 
linjära 
representatio
ner av 
decimaler. 

Hur man kan 
arbeta med 
enkla medel 
för att 
utveckla 
elevers 
förståelse för 
bråk. 

Narrativ Billigt 
material. 
Elever 
uppskattar att 
arbetar med 
ståltråd då 
det är ett 
lätthanterligt 
material. Det 
hjälper 
eleverna att 
befästa sina 
kunskaper 
om 
decimaler. 

Information 
saknas.  

Zhou, Z., & 
Peverly, S. 
T. 
 
Teaching 
Addition and 
Subtraction 

Hur lärare 
motiverar 
elever för att 
få förståelse 
för 
matematiken 
genom 

Kan konkreta 
material 
hjälpa elever 
att få större 
förståelse för 
matematik? 

Narrativ Artikeln är 
kulturspecifi
k och rör 
därav den 
kinesiska 
modellen för 
att undervisa.  

Information 
saknas. 
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to First 
Graders: A 
Chinese 
Perspective 

användandet 
av konkreta 
material. 
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Bilaga 3 - Kategorisering av artiklar  

Grupparbete 

Referens Konkretisering Kommunikation 

Assiti, S.S., & Zulkardi, D.  X 

Gough, J.  X 

Jones, J.P., & Tiller, M. X  
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Wickstrom, M. H.  X 
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