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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att analysera hur laborativt material tidigare har använts i 
matematikundervisningen, samt på vilket sätt det kan främja elevers lärande. Studien 
genomfördes genom en systematisk litteraturstudie med ett urval på 13 tidigare 
empiriska studier. Resultatet visade att laborativt material tidigare används på flera olika 
sätt i undervisningen och även att kunskaper om materialet har varierat mellan lärare 
och elever. Sammanfattningsvis resulterade studien i att laborativt material bör 
användas i undervisningen men kräver att användaren har kunskapar om materialet för 
att det ska främja lärande.  
 
Nyckelord 
matematik, undervisning, laborativt material, representationsformer, inlärning, elevers 
lärande 
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Sammanfattning 
 
Denna studie har genomförts för att författarna hade ett intresse för hur det laborativa 
materialet använts ute i klassrummen. Vid de verksamhetsförlagda utbildningarna som 
författarna varit på har inte laborativt material använts i den utsträckning som man trott. 
Enligt grundskolans läroplan ska laborativt material användas i undervisningen och 
därför har det funnits ett intresse att se hur lärarna använder sig av laborativt material i 
undervisningen. Studien speglar olika perspektiv i skolans värld och presenterar 
synpunkter, dels från elever och lärare men också ur ett lärande perspektiv där andra 
forskare har reflekterat. Att studien kan ses ur olika perspektiv gör den intressant för fler 
läsare. Studien bidrar med information om hur lärare har använt laborativt material i sin 
praktik och hur eleverna har upplevt det. Vi valde att samla in information från tidigare 
studier för att få ta del av flera tidigare resultat. Denna studie resulterade i att laborativt 
material tidigare har använts på flera olika sätt i undervisningen men ofta på ett sätt som 
inte gynnat undervisningen. Studiens resultat visade att det krävs både planering och 
kunskap kring laborativa material för att det ska bidra till lärande. Laborativt material 
kräver handledning och reflektion för att det ska vara gynnsamt. Detta ses ofta inte som 
en nödvändighet vilket bidrar till att laborativa material används på fel sätt i 
undervisningen. Denna studies resultat kan tillämpas i skolans verksamhet genom att 
fler pedagoger blir medvetna om dels hur komplext det kan vara med laborativa 
material men även hur materialet kan bidra till en djupare kunskapsinhämtning hos 
eleverna. Även läraren gynnas av laborativt material då abstrakta områden kan 
konkretisares och ses ur fler perspektiv. Det laborativa materialet gynnar endast 
inlärningen om det används på rätt sätt.  
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1 Introduktion 
 
Matematik är ett av kärnämnena i den svenska skolan. Det är ett av de ämnen som följer 
med från förskola till gymnasiet oberoende vilket program man väljer att läsa. 
Matematik integreras ständigt i människans vardag. Enligt kursplanen för ämnet 
matematik ska elever få möjlighet till att utveckla kunskaper inom matematik för att 
sedan kunna använda detta i vardagen. Läroplanen syftar även till att elever ska få 
kunskaper om ämnet matematik för att kunna tillgodose dem i andra skolämnen och för 
att kunna verka i samhället som en god medborgare (Skolverket, 2011a). Trots att vi 
ständigt omges av ämnet matematik har eleverna i den svenska skolan generellt haft 
lägre kunskapsnivå i förhållande till andra länders resultat enligt PISA-rapporten som 
publicerades 2012 (PISA 2012). Den 6/12 2016 publicerades en ny PISA-rapport som 
tydligt visade på en förändring i den svenska skolan. Eleverna i den svenska skolan 
uppnår nu en kunskapsnivå som ligger på snittet för OECD:s resultat av PISA-testerna i 
matematik (PISA 2016). Vad detta resultat beror på kan vara många olika faktorer och 
möjligtvis bidrog de satsningar som den svenska skolan gjort det senaste året. 
 
Den svenska skolan är i ständig förändring och arbetar för att lyfta resultaten i dels 
matematik men även i andra ämnen. Matematiklyftet är en satsning som Skolverket lyft 
fram. Fortbildningen syftar till att lärare ska få handledning i sin 
matematikundervisning för att gynna sina elevers lärande. Lärarna får möjlighet att 
tillsammans med kollegor förbättra sin undervisning. Genom att använda speciellt 
utformade aktiviteter inom matematik synliggörs lärandet (Skolverket, 2011b). 
Matematiklyftet utförs i flera svenska skolor, alla med samma mål, att öka elevers 
kunskaper inom matematik. Elever bör få en varierad undervisning som innehåller olika 
arbetssätt och arbetsformer, detta för att synliggöra matematiken på olika sätt. Alla 
elever har rätt till en likvärdig utbildning, det innebär inte att alla elever lär på samma 
sätt utan att alla elever ska få möjlighet till att tillgodose kunskaper efter sin egen 
förmåga. I kursplanen för ämnet matematik finns utnämnda kunskapskrav som eleven 
ska uppnått vid årskurs 3, 6 och 9. Även fast alla har samma mål, innebär det inte att 
alla har samma väg dit (Skolverket, 2011a). Detta innebär att varje lärare måste vara 
lyhörd och se till varje elevs behov.  
 
I kunskapskraven står det att eleverna ska använda sig av laborativt material i 
matematikundervisningen. Materialet ska ge eleverna möjlighet att lösa och samtala 
kring uppgifter för att nå målen i läroplanen (Skolverket 2011a). Laborativt material 
intresserar oss som blivande lärare i de lägre åldrarna. Efter att ha varit ute på 
verksamhetsförlagd utbildning och vikariat har vi observerat att elever använder 
laborativt material i liten utsträckning. Detta har intresserat oss då vi tidigare trott att 
laborativa material använts i större utsträckning. Denna studie syftar till att analysera på 
vilka grunder laborativt material tidigare har använts i matematikundervisningen i de 
lägre åldrarna. Studien bidrar också till vetskap om hur det laborativa materialet kan 
användas för att utveckla elevers lärande. Resultatet kommer förhoppningsvis bidra till 
en ökad förståelse för hur lärare kan använda laborativt material i sin undervisning. 
Denna studie kommer att genomsyras av en pragmatisk syn på lärande. 
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2 Problemformulering 
 
Under de verksamhetsförlagda utbildningar vi haft har vi observerat att alla elever lär 
sig på olika sätt. Wernberg (2009) menar att alla elever behöver variation i 
undervisningen för att kunna ta till sig och förstå innehållet. För att möta elever på deras 
nivå krävs det att undervisningen är varierande och läraren är öppen för förändringar i 
sin planering. Något som intresserar oss är hur laborativt material används i 
matematikundervisningen och hur det kan främja ett varierat arbetssätt och elevers 
lärande. Enligt vår erfarenhet finns det få laborativa material i klassrummen och till en 
viss del används de av elever som behöver extra stöttning. Efter observation har det 
uppmärksammats en viss problematik runt användningen av laborativa material. 
Materialen är ofta otillgängliga för eleven och det finns sällan i klassuppsättningar eller 
synliga i klassrummen. Detta medför att materialen inte används kontinuerligt i 
undervisningen. Dessutom används inte alltid materialen i rätt syfte. Ett laborativt 
material tillverkas ofta för att konkretisera ett specifikt område i matematik. Detta 
innebär att det krävs många olika material på varje skola för att tillgodose alla områden 
i ämnet matematik. Denna studie syftar till att analysera hur det laborativa materialet har 
använts i matematikundervisning samt hur det kan främja elevers lärande. 
 
3 Syfte 
Syftet med studien är att genom tidigare forskning analysera på vilka grunder laborativt 
material har använts i matematikundervisningen. Studien undersöker vilken roll 
laborativt material har på elevers lärande i de lägre åldrarna samt vilken roll laborativt 
material har i matematikundervisningen.  
 
3.1 Frågeställningar 
 
I avsikt att uppnå syftet med denna litteraturstudie arbetar vi utefter följande 
frågeställningar:  

• På vilka grunder har laborativt material använts i matematikundervisningen? 
• Hur kan laborativt material användas för att utveckla elevers lärande i 

matematik?  
 
4 Bakgrund 
 
I detta avsnitt redovisas först studiens disposition följt av definitioner av centrala 
begrepp som används i studien. Därefter följer ett teoriavsnitt som beskriver den teori 
som studien utgår från. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning inom de områden 
som studien berör.  
 
4.1 Disposition 
 
I detta kapitel kommer studiens bakgrund att presenteras. Kapitlet inleds med en 
förklaring av textens disposition. Därefter definieras de begrepp som kommer att 
användas genom hela arbetet. Fortsättningsvis presenteras den lärande teori som studien 
grundar sig i. Kapitel 4 avslutas med en litteraturbakgrund där styrdokument och 
tidigare forskning presenteras. I metodkapitlet kommer litteraturstudiens metod att 
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förklaras. Kapitlet inleds med att beskriva studiens avgränsningar, de sökord som 
använts, en presentation av de olika databaserna som använts i litteratursökandet samt 
en översikt av den litteratur som använts i analysen. Vidare diskuteras valet av metod 
och därefter förklaras de etiska förhållningssätt som studien har tagit hänsyn till. 
Kapitlet avslutas sedan med en förklaring och diskussion av analysen. I kapitel 6 
presenteras resultatet i samband med en diskussion. Kapitlet inleds med en presentation 
av den analyserade litteraturen och vidare presenteras studiens resultat. Resultat och 
diskussion avslutat med att studiens resultat diskuteras i samband med lärandeteori och 
tidigare forskning inom samma område. Kapitel 7 sammanfattar studiens resultat och 
presenterar de tillämpningar som studien kan bidra med.  
 
4.2 Definition av begrepp 
 
I studien kommer det att vid upprepade tillfällen användas en del begrepp. Nedan 
förklaras begreppen för att läsaren enklare ska kunna följa med i textens innehåll.  
 

• Arbetsformer –  Författarna i studien använder arbetsformer som en 
  förklaring på hur man organiserar upp undervisningen.
  Exempelvis genom att läraren styr eleverna, om 
  det är enskilt arbete eller grupparbeten.  
 

• Arbetssätt –   Författarna i studien använder ordet arbetssätt som en 
  förklaring på hur man arbetar i klassrummet. Exempelvis
  muntligt, skriftligt eller med hjälp av konkreta material.  

 
• Laborativt material –Ett undervisningsmaterial. Ett material som 

  används i undervisningen eller som är tillverkat för 
  undervisning (Nationalencyklopedin, 2000b). Ett konkret
  material och en representationsform inom matematiken. Det
  finns olika laborativa material, men i denna studie nämns
  inget särskilt material och studien benämner laborativt
  material ibland endast som material.  
 

• Matematik –  ”[…]en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning 
  och metodutveckling” (Nationalencyklopedin, 2000a).  

Matematiken är abstrakt, den har frigjort sig från det 
konkreta problemet och är generell för att den är tillämpbar i 
ett stort antal situationer (Nationalencyklopedin, 2000a).  
 

• Representationsformer – Ett matematiskt begrepp kan förklaras och 
  representeras med hjälp av olika uttrycksformer genom ord,
  bilder, symboler, verkliga situationer eller olika konkreta
  material (Zippert, Gustafsson, Nilsson, Jackobsson, 
  Lingefjärd, Svingby, Jönsson, 2011)  

 
4.3 Teoriavsnitt 
 
Pragmatismen är en filosofisk tradition och enligt Säljö (2012) innebär pragmatismen 
att teori och praktik är förenat och inte kan existera utan varandra. Kunskap är alltså att 
teoretiskt kunna något som sedan befästs i praktiken. De kunskaper människor behöver 
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för att fungera i vardagen är de kunskaper som är värdefulla att befästa. Med en 
pragmatisk syn på skolan ska eleverna få en vardagsanknuten och praktisk undervisning 
(Säljö, 2012). Säljö (2012) skriver att pragmatismen har flera företrädare som grund och 
detta innebär att det finns olika inriktningar inom pragmatismen. Bland dessa forskare 
och filosofer är John Dewey en viktig företrädare med intresset för skola och bildning. 
Han var verksam i USA från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet och hans 
huvudsakliga intresse var att utveckla skolans verksamhet (Säljö 2012).  John Dewey 
var professor i filosofi, psykologi och pedagogik och företrädaren till det begrepp som 
idag känns igen vid ”Learning-by-doing”. Syftet med begreppet var att förändra 
skolreformen till en mer elevcentrerad skola med fler praktiska inslag i de dagliga 
aktiviteterna (Dewey, 1990). För John Dewey var det således viktigt att de praktiska 
ämnena så som slöjd hade en given plats i verksamheten. Dewey (1990) menade att 
eleven är en aktiv och nyfiken varelse och att det är pedagogens roll att ta till vara på det 
i undervisningen. Genom att låta eleverna vara aktiva i skolans verksamhet kan en 
djupare kunskapsförståelse skapas. 
 
Denna studie bygger på John Deweys inriktning inom pragmatismen. Det innebär att 
skolan ska vara praktiskt lagd. Laborativt material och elevers lärande är de frågor som 
undersökningen ska utgå från. Att integrera laborativa material i 
matematikundervisningen gör att undervisningen blir mer praktisk i utförandet än den 
traditionella matematikundervisningen. Att skapa möjligheter för elever att praktiskt 
kunna ta till sig ny kunskap är enligt Dewey ett bra sätt att undervisa. Genom att 
analysera varför laborativt material tidigare har använts i matematikundervisningen 
kommer resultatet på denna studie kunna jämföras med hur lärandeteorin pragmatismen 
anser att undervisningen bör genomföras. Avslutningsvis bör det tilläggas att learning-
by-doing inte är det enda sättet att förmedla kunskaper till elever utan laborativt 
material bör ses som en del av en varierad undervisning. 
 
 
4.4 Tidigare forskning  
 
I detta avsnitt presenteras skolans styrdokument med koppling till studiens syfte. Vidare 
presenteras tidigare forskning av laborativt material i matematikundervisningen samt 
forskning om elevers lärande.   
 
4.4.1 Styrdokument 
 
Skolan styrs av olika lagar, regler och styrdokument. De är bindande och ska följas av 
samtliga skolor i Sverige för att utbildningen ska bli likgiltig (Skolverket, 2011c). 
Lärarens uppdrag förhåller sig till styrdokumenten och syftar till att möjliggöra för 
eleven att utveckla sina förmågor och nå kunskapskraven. Skollagen (SFS 2010:800) 
menar att skolan ska vara likvärdig. En likvärdig skola innebär inte att den ska vara 
likadan överallt och utformas på samma sätt för alla. Skolan och dess personal ska 
fördela resurser och arbetsformer efter elevernas behov och förutsättningar. Alla lär sig 
på olika sätt och olika snabbt, därför innebär en likvärdig skola inte att den är likadan 
för alla (SFS 2010:800).  
 
Skolan ska erbjuda varierade arbetsformer för att eleverna ska ges möjligheter till att 
utveckla de kunskaper som krävs för att klara målen. I kunskapskraven för årskurs 3 i 
ämnet matematik står det att eleverna ska, med hjälp av laborativt material kunna 
samtala och beskriva begrepps egenskaper. Eleverna ska också kunna diskutera 
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tillvägagångssätt av lösning med hjälp av laborativt material (Skolverket, 2011a). Detta 
innebär att laborativt material ska finnas i matematikundervisningen för att alla elever 
ska ha möjligheten att visa och utveckla de kunskaper som krävs för att nå målen.  
 
4.4.2 Laborativt material i matematikundervisningen 
 
Laborativt material har i större eller mindre utsträckning alltid funnits och använts i 
skolans verksamhet. Det kan vara allt från stenar och kottar som hjälpmedel i 
undervisningen till material som har tillverkats för ett specifikt ämnesområde. Idag 
finns det en marknad för laborativa material med dels syftet att gynna undervisning och 
dels syftet att tjäna pengar. Laborativt material har en bred utsträckning i skolans 
verksamhet idag vilket innebär att det finns en hel del forskning som både stödjer 
användandet och ifrågasätter värdet av att använda det. Carbonneau, Marley och Selig 
(2013) skriver om hur det laborativa materialet inte bidrar till kunskap om det inte 
används på ett pedagogiskt sätt. Läraren behöver ha kunskap om hur ett material kan 
användas och eleverna behöver sedan få handledning för att kunna använda det. Hur 
mycket tid i undervisningen som egentligen går till att förklara materialets innebörd 
finns det nästan ingen forskning om. Även om ett material kan bidra till djupare 
förståelse så bör det vara effektivt och inte ta upp tid från annat i undervisningen 
(Carbonneau et al., 2013). 
 
Burns och Hamm (2011) jämförde visuella material, datorprogram, och konkreta 
material, handfasta material, i en studie med syftet att undersöka hur effektiva de olika 
materialen var. Eleverna ansåg att det var roligt att använda de olika materialen och att 
matematiklektionen blev mer spännande än den brukade vara. Elevernas testresultat steg 
minimalt men överlag var det en lyckad framgång för elevernas lärande. Dock så 
krävdes det en del förberedelser för att kunna använda de olika materialen, 
datorprogram skulle installeras och konkreta material skulle organiseras (Burns och 
Hamm, 2011). Frågan är om den minimala ökningen i testresultatet hade haft liknande 
utfall om tiden för förberedelser istället hade lagts på att undervisa eleverna inom 
området? Carbonneau et al. (2013) förklarar att laborativa material är bra för att öka 
elevers förståelse men det förutsätter också att läraren har vetskap om hur olika material 
kan användas och har en uttänkt strategi för hur eleverna ska kunna få tillgång till den 
kunskapen utan att det tar för mycket tid i verksamheten. Laborativt material är ett av 
flera sätt att undervisa och bör inte ta över all undervisning.  
 
4.4.3 Elevers lärande 
 
Att alla människor är olika och alla inte lär sig på samma sätt är viktigt att tänka på som 
lärare. Enligt Skolverket (2011a) ska skolan erbjuda varierade arbetsformer samt en 
likvärdig utbildning. Det innebär inte att undervisningen ska vara samma för alla elever, 
utan anpassas efter elevernas behov. Det finns många olika teorier om hur barn 
utvecklar lärande. Detta kan tyda på att det inte endast finns ett rätt sätt att undervisa 
utan att flera undervisningssätt kan vara bra. Wernberg (2009) menar att man lär sig 
genom att variera undervisningen och att låta elever tänka och reflektera själva utan att 
undervisningen är styrd av ett läromedel. Alla elever behöver variation i undervisningen 
för att kunna ta till sig och förstå innehållet (Wernberg, 2009).  Holmqvist Olander och 
Nyberg (2014) menar att en varierad undervisning innebär att läraren tar hänsyn till 
elevernas förkunskaper, planerar undervisningen och plockar fram det material som hen 
anser att eleverna behöver för att befästa sina kunskaper. Det kan exempelvis vara 
muntligt, skriftligt, konkret material och traditionell huvudräkning.  
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Burton (2010) undersökning syftar till att ta reda på hur fem olika matematiska 
aktiviteter kan utveckla elevers kunskaper och matematiska tänkande. Studien har 
genomförts på elever i de yngre skolåldrarna och i aktiviteterna har eleverna fått testa 
olika representationsformer inom matematiken. Resultatet visade att eleverna lärde sig 
att se samband, likheter och skillnader på ett annat sätt. Eleverna har i undersökningen 
arbetat både enskilt och i grupp. Vilket innebar att eleverna fick tänka själva men även 
lära sig av varandra. Viss undervisning skedde i olika konstellationer i mindre grupper, 
där lärare fick mer tid för varje elev (Burton, 2010).  
 
Dewey (1990) menar att elever behöver en praktisk undervisning som dels är 
vardagsanknuten och dels laborativ. Eleverna ska få möjlighet att inta kunskaper genom 
ett praktiskt arbetssätt vilket de kan få genom laborativa material i 
matematikundervisningen. I varje klassrum finns det olika behov för olika elever, 
rutiner och olika aktiviteter som nämnt ovan bidrar till att eleverna får möjlighet till att 
utveckla sina kunskaper. Elevernas självförtroende ökar och matematiken upplevs som 
något positivt. Burton (2010) menar att det är viktigt att klassrummet är spännande och 
framgångsrikt för både läraren och elevernas skull, vilket det är med en mångsidig 
matematik.   
 
5 Metod  
Denna litteraturstudie bygger på ett kvalitativt tillvägagångsätt. En kvalitativ ansats 
innebär att författaren söker resultat genom att tolka, förklara, beskriva och förstå 
(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). Studien analyserar och tolkar 
elevers lärande och laborativt material från vald litteratur. En systematisk 
litteraturstudie innebär att man finner svar genom att analysera andra studiers resultat 
(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013).   
 
5.1 Avgränsningar 
 
Studien har avgränsats till specifika områden för att den ska vara genomförbar under en 
period på tio veckors. För att resultatet ska bli trovärdigt har dessa avgränsningar gjorts 
för att det ska finnas tid för analys av data. Den första avgränsningen i studien är att den 
genomförs inom matematikdidaktik i alla de matematiska områdena, dels för ett 
gemensamt intresse av studiens författare och dels för att studien inte kunde inkludera 
fler ämnen. Den andra avgränsningen som gjorts är att studien specifikt behandlar en 
representationsform, laborativt material. Detta för att studien ska kunna bidra till mer 
kunskap om hur laborativa material ska tillämpas i undervisningen. Den tredje 
avgränsningen är att studien fokuserar på de lägre åldrarna. Detta innebar att litteraturen 
begränsades till en rimlig mängd och att fokuset hamnade på de åldrarna som vi 
kommer att undervisa. 
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5.2 Urval 
 
I detta avsnitt presenteras de sökord och de databaser som använts vid sökandet av 
litteratur. Avslutningsvis presenteras den litteratur som valts efter de sökningar som 
gjorts.  
 
5.2.1 Sökord 
 
Sökningen gjordes i två block där det första blocket syftade till att finna litteratur som 
berörde laborativt material i matematikundervisningen. Det andra blocket syftade till att 
finna litteratur som berörde elevers lärande i matematik. I båda blocken har en 
begränsning till ämnet matematik gjorts då studien är avgränsad till det området. I vissa 
sökningar har även sökord som berör ämnet undervisning eller utbildning behövts 
användas för att begränsa urvalet ytterligare. Vilka sökord som använts vid sökning till 
varje vald litteratur är presenterat i tabell 3 på s. 11. I tabell 1 och 2 presenteras vilka 
sökord som använts i de olika blocken. 
 
Block I: Laborativt material 
 
Tabell 1 
 

Laborativt material Matematik Utbildning 

manipulative materials 
manipulative 
laborativt material 
experiential learning 
problem solving 

math* 
mathematics 
mathematics instruction 
mathematics education 

educat* 
elementary education 
secondary education 
elementary school 
middle school 
teachers 
teaching methods 
learning disabilities 

 
 
Block II: Elevers lärande 
 
Tabell 2 
 

Elevers lärande Matematik Utbildning 

inlärning* 
learni* 
students learni* 
learning strategi 
learning methods 
students success* 

math* 
matemat* 
mathematics instruction 

educati* 
grade 3 
primary school 
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5.2.2 Databaser 
 
Denna studie bygger på litteratursökningar i de två databaserna, ERIC (1964) och 
SwePub (2016) Nedan följer en kort beskrivning av de båda databaserna och varför de 
valts till denna studie. 
 
ERIC - Education Resources Information Center 
 
ERIC är en databas som innehåller utbildningsvetenskaplig litteratur och riktar sig 
främst till forskare inom det området (ERIC, 1964). Avhandlingar, tidskrifter och 
rapporter är några av de texter som går att finna där. Litteraturen är främst på engelska 
och det finns publikation från 1966 och framåt (Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström 2013). Denna databas valdes för att publikationerna är inom det 
forskningsområde som denna studie berör, för att det finns engelsk litteratur som gör att 
det blir fler sökträffar och för att den rekommenderats från det universitet som studien 
utförs vid. 
 
SwePub 
 
SwePub är en databas som anger referenser till flera andra databasers publiceringar. Ett 
fyrtiotal svenska lärosätens databaser samt olika myndigheters databaser är inkluderade. 
SwePub innehåller litteratur från olika forskningsområden och litteraturen är i form av 
t.ex. artiklar och avhandlingar (SwePub, 2016). SwePub valdes för att kunna finna fler 
studier som gjorts i Sverige och för att litteraturen främst är på svenska och engelska. 
Svenska studier ger en bild av hur det har sett ut i den svenska skolan och det kan vara 
intressant för de som tar del av resultatet då de troligtvis är lärare som är verksamma i 
den svenska skolan. 
 
5.2.3 Översikt av data  
 
I tabellen nedan (tabell 3) finns det beskrivet vilka artiklar som valts ut efter våra 
sökningar. När texterna granskats gjordes en exkludering av de icke relevanta artiklarna. 
Dessa benämns nedan med EI (ej inkluderad). Tabell 3 presenterar artiklarnas författare, 
årtal samt vilken databas och vilka sökord som använts. 
 
Tabell 3 
 
Författare År Databas Sökord 
Burns, B.A; Hamm, E.M. 
 

2011 ERIC  "manipulative materials" AND math* 
AND educat*  

Burton, M.  
 

2010 ERIC mathematics instruction AND learning 
methods AND primary school AND 
math* AND students success* AND 
grade 3 
 

Carbonneau, K.J.; Marley, S.C.; Selig, 
J.P.  
 
EI 

2013 ERIC math* AND teaching methods AND 
manipulative materials AND 
elementary education AND problem 
solving 

Engvall, M. 2013 SwePub math* laborativt material 
 

Moyer, P.S. 
 

2001 ERIC mathematics education AND 
manipulative materials AND secondary 
education 
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Peng, A. ; Nyroos, M. 2012 SwePub math* educati* "students learni* 
Puchner, L.; Taylor, A.; O’Donnell, B.; 
Fick, K. 

2008 ERIC manipulative materials AND 
elementary education AND 
mathematics AND teaching methods 
AND teachers AND middle school 

Russell, L. 2015 SwePub math* manipulative 
Sveider, C. 
 

2016 SwePub math* laborativt material 
 

Swan, P.; Marshall, L. 
 

2010 ERIC "manipulative materials" AND math* 
AND educat 

Terwel, J.; van Oers, B.; van Dijk, I.; & 
van den Eeden, P.  

2009 ERIC mathematics instruction AND learning 
methods AND primary school AND 
math* AND students success* AND 
grade 3 
 

Tournaki, N.; Bae, Y.S.; Kerekes, J. 
 
EI 

2008 ERIC mathematics education AND learning 
disabilities AND teaching methods 
AND manipulative materials 

Uribe-Florez, L.J.; Wilkins, J.L.M 2010 ERIC math* AND manipulative materials 
AND elementary school AND teaching 
methods AND mathematics instruction 

van Bommel, J.; Palmer, H. 2015 SwePub math* educati* learni* primary school 
Wernberg, A. 2009 SwePub (inlärning* OR "learning strategi") 

(matemat* OR math*) 
 

 
5.3 Metoddiskussion 
 
Anledningen till att denna metod använts i denna studie är att det fanns en 
tidsbegränsning för hur länge studien fick fortgå som var på tio veckor. För att få ett 
rättvist och trovärdigt resultat på studiens frågeställningar hade vi behövt göra många 
undersökningar för att resultatet skulle kunna bli lika överförbart som det kan bli genom 
en litteraturstudie. På tio veckor hade det inte funnits tid till att genomföra så många 
undersökningar som krävdes för att svara på frågeställningarna och metodvalet blev då 
en systematisk litteraturstudie. Den litteratur som analyserats var 13 empiriska studier 
med ett brett urval av lärare och elever vilket innebär att studiens resultat blir 
tillförlitligt. Att denna studie har analyserat andra studies resultat innebär att resultatet 
är överförbart för de som vill ta del av den laborativa undervisningen i grundskolans 
lägre åldrar. Studien bidrar även till att fler personer kan bli medvetna om att det krävs 
kunskap för att använda laborativt material i matematikundervisningen.   
 
5.4 Etiskt förhållningssätt 
 
När man bedriver forskning finns det enligt Vetenskapsrådet (2011) fyra allmänna krav 
man ska ta hänsyn till. De finns till för att skydda de som deltar i undersökningen och 
för att forskningen ska vara trovärdig. Nedan förklaras vad de olika kraven innebär.  
 

• Informationskravet - innebär att forskaren ska informera alla som deltar i 
undersökningen om dess syfte. Det ska också framgå att undersökningen är 
frivillig och att man när som helst kan avbryta sin medverkan. 
 

• Samtyckeskravet – Varje person som deltar i undersökningen ska själva ge ett 
godkännande till att man vill vara med i forskningsstudien. Är personen under 
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18 år krävs ett godkännande från vårdnadshavare.  
 

• Konfidentialitetskravet - innebär att all data förvaras så att obehöriga inte kan få 
tillgång av till den. 
 

• Nyttjandekravet – information från undersökningen skall endast användas till det 
ändamål som det är menat.  

 
5.4.1 En forskningsetisk diskussion 
 
Den litteratur som analyserats i denna studie är refereegranskad. Det innebär att alla 
artiklar och avhandlingar är granskade och vetenskapligt godkända. För att en 
litteraturstudie ska kunna ha ett etiskt förhållningssätt, krävs det att all litteratur som 
används i analysen har utförts på ett etiskt korrekt sätt. Det framgår inte av all 
litteraturen om den gjorts etiskt rätt och där av försäkrar vi oss genom att vår metod 
utförs etiskt rätt. Detta innebär att ingen litteratur har valts bort för att gynna resultatet 
av denna studie samt att författarna har varit objektiva i sina analyser.  
För att denna studie ska förhålla sig till informationskravet har det endast använts 
litteratur som är publicerad för allmänheten och därmed godkänd att läsas utan 
författarens samtycke. Studien förhåller sig även till samtyckeskravet då de involverade 
individerna tidigare har gett sitt samtycke till en annan forskare. Då studien behandlar 
tidigare forskning finns det ingen data som inte redan är tillgänglig för allmänheten, 
detta innebär att studien tar hänsyn till konfidentialitetskravet. Avslutningsvis har all 
analys av data använts endast till att presentera resultatet i denna studie, vilket innebär 
att studien förhåller sig till nyttjandekravet.  
 
5.5 Analysmetod 
 
Denna studien analyserades genom en abduktiv analys, det innebär att forskaren 
använder information från både teori och information från studiens dat (Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). Innan analysen påbörjades valdes därför ett 
fåtal kategorier ut och under analysen tillkom fler kategorier då forskaren fått mer 
information om området som analyserades. Huvudkategorierna utgick från Deweys 
lärandeteori pragmatismen och de kategorier som tillkom under analysen bidrog till ett 
rikare resultat och studiens frågeställningar kunde besvaras. Nedan beskrivs processen i 
de olika blocken, därefter följer en analysdiskussion.  
 
5.5.1 Block I - Laborativt material 
 
Först skapades tre huvudkategorier: elever, lärare och lärande. Enligt Dewey bör 
lärandet vara elevcentrerat vilket bidrog till den första kategorin som analyserade 
laborativt material ur elevens perspektiv. För att ett lärande ska uppstå krävs det också 
att en lärare har planerat en undervisning och detta bidrog till den andra kategorin, 
lärare. Den sista kategorin, lärande, skapades för att kunna analysera artiklarna utifrån 
lärandeteorin pragmatismen. Dessa tre kategorier valdes alltså för att kunna samla in 
data ur flera olika perspektiv. Analysen utgick från dessa kategorier och data samlades 
in samtidigt som litteraturen lästes. Under analysen tillkom underkategorier för att 
analysen skulle bli mer strukturerad och kunna samla in mer data. Syftet med 
kategorierna i block I var att de skulle bidra till analysen genom att svara på studiens 
första frågeställning samt kunna kopplas ihop med analysen i block II och därefter svara 
på studiens andra frågeställning. De underkategorier som tillkom under varje 
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huvudkategori var nackdelar och fördelar, med syftet att analysera nackdelar och 
fördelar med laborativt material ur de tre olika perspektiven.  
 
5.5.2 Block II – Elevers lärande 
 
Innan analysen genomfördes valdes en kategori ut för att kunna svara på studiens andra 
frågeställning. Kategorin var ”elevers lärande” och den valdes genom att utgå från 
lärandeteorin pragmatismen som beskriver hur elever lär sig. Efter en kort tids sökande 
behövdes det fler och mer specificerade kategorier. Detta för att elever lär sig genom att 
använda olika arbetssätt och arbetsformer och för att analysen skulle bli mer 
strukturerad. De underkategorier som skapades var arbetssätt och arbetsformer och 
studien kunde då få tillräckligt mycket information om elevers lärande för att senare 
kunna undersöka och analysera all data för att få ett resultat. 
 
5.5.3 Analysdiskussion 
 
Analysen genomfördes i två block, detta för att kunna besvara studiens frågeställningar 
samt för att få ett bredare urval av litteratur. Vid sökning av litteratur som behandlade 
både elevers lärande och laborativt material blev sökresultaten för få för att kunna 
analysera. Genom att analysera de två blocken var för sig kunde analysen få fram mer 
data som sedan kunde diskuteras vilket gav ett mer trovärdigt resultat. Analysen 
genomfördes abduktivt då det fanns förutbestämda kategorier innan analysen påbörjades 
och för att det tillkom kategorier under processen. Huvudkategorierna utformades efter 
lärandeteorin pragmatismen och för att svara på studiens frågeställningar. De rubriker 
som tillkom behövdes för att få hanterbara data. Detta bidrog även till att de olika 
blocken kunde jämföras och bidra till studiens resultat.  
 
 
6 Resultat och diskussion 
 
I följande kapitel kommer resultat av analysen att presenteras i samband med en 
diskussion. Kapitlet inleds med en tabell där den analyserade litteraturen presenteras (se 
tabell 4) Presentationen innehåller litteraturens titel, författare, årtal för publicering och 
i vilket block litteraturen analyserades. Tabell 4 presenterar även de olika studiernas 
syfte och resultat. Vidare i kapitlet diskuteras resultatet under rubriker valda efter de 
kategorier som använts i analysen. Avslutningsvis diskuteras en gynnsam undervisning 
där resultatet kopplas ihop med lärandeteori och tidigare forskning inom området.  
 
Tabell 4        
 
Studie Syfte Resultat 
Burns, B. A., & Hamm, E. M. (2011) 
 
A Comparison of Concrete and Virtual 
Manipulative Use in Third- and Fourth-Grade 
Mathematics 
 
Artikel ur tidskrift 
 
Block I 

Studera effektiviteten hos 
konkret material jämfört med 
visuellt material i 
matematikundervisning om 
bråk och symmetri. 

Kunskapsmässigt höjdes de 
flesta resultat men det blev  
ingen större skillnad med 
eller utan konkret eller 
visuellt material för eleverna. 
Eleverna uttryckte att 
matematikundervisningen 
blev mer spännande och 
rolig. 

Burton, M. (2010) 
 

Studiens syfte är att 
undersöka hur fem olika 

Genom variation i 
undervisningen utvecklas 
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Five Strategies for Creating Meaningful 
Mathematics Experiences in the Primary Years 
 
Artikel ur tidskrift 
 
Block II 

matematiska aktiviteter kan 
utveckla barns matematiska 
tänkande och möjligheter till 
att utveckla kunskaper.  

störst lärande då det finns 
olika behov att tillgodose 
samt att undervisningen 
upplevs som motiverande.  

Engvall, M. (2013) 
 
Handlingar i matematikklassrummet en studie 
av undervisningsverksamheter på lågstadiet då 
räknemetoder för addition och subtraktion är i 
fokus 
 
Avhandling 
 
Block I 

Att beskriva 
matematikundervisningen i 
lågstadiet samt se vilka 
möjligheter eleverna får 
erfara. 

Olika typer av undervisning 
inom matematik diskuteras 
och ställs mot tidigare 
forskning. 

Moyer, P. S. (2001) 
 
Are we having fun yet? How teachers use 
manipulatives to teach mathematics 
 
Artikel ur tidsskrift 
 
Block I 

Observera och intervjua 
mellanstadielärare om deras 
användning av laborativt 
material i 
matematikundervisningen. 

Generellt använder lärare 
laborativt material i 
undervisningen när de själva 
inte kan presentera ett 
innehåll. 

Peng, A. ; Nyroos, M.(2012) 
 
Values in effective mathematics lessons in 
Sweden: what do they tell us 
 
Artikel ur tidskrift 
Block II 

Artikeln syftar till att 
undersöka effektiva värden i 
matematikundervisningen i 
skolor i Sverige.   

Resultatet visar att det finns 
både likheter och skillnader 
på värden och värderingar 
mellan elev-lärare och i olika 
konsultationer i 
matematikundervisningen.  

Puchner, L.; Taylor, A.; O'Donnell, B.; & Fick, 
K. (2008) 
 
Teacher Learning and Mathematics 
Manipulatives: A Collective Case Study about 
Teacher Use of Manipulatives in Elementary 
and Middle School Mathematics Lessons 
 
Tidningsartikel ur tidskrift 
 
Block I 

Analysera användningen av 
laborativt material I 
grundskolans 
matematikundervisning efter 
att lärare fått fortbildning i 
användandet. 

Laborativt material användes 
ofta som en uppstart eller 
avslutning på en lektion och 
ofta blev eleverna hindrade 
istället för hjälpta när de 
använde materialet. 
Sammanfattningsvis behöver 
både lärare och elever god 
kunskap om materialet för att 
det ska fungera i 
undervisningen. 

Russell, L. (2015) 
 
Exploring systematic lesson variation, A 
teaching method in mathematics 
 
Licentiatavhandling 
 
Block I 

Utvärdera hur en variation av 
lektionsupplägg kan gynna 
eller missgynna elevers 
lärande. 

Ingen större skillnad 
resultatmässigt men en liten 
ökning generellt samt att 
elevernas intresse höjdes för 
matematik. 

Sveider, C. (2016) 
 
Lärares och elevers användande av laborativt 
material i bråkundervisningen i skolår 4-6 
: Vad görs möjligt för eleverna att erfara? 
 
Avhandling 
 
Block I 

Beskriva och analysera 
användandet av laborativt 
material i mellanstadiet vid 
arbete med tal i bråkform i 
matematikundervisningen. 

Flera olika möjligheter till 
lärande blir möjliga vid 
användning av laborativa 
material i 
matematikundervisningen. 

Swan, P.; & Marshall, L. (2010). 
 

Undersöka användningen av 
laborativt material i 

Materialet talar inte för sig 
själv utan det behövs 



  
 

17 

Revisiting Mathematics Manipulative Materials 
 
Tidningsartikel ur tidskrift 
 
Block I 

grundskolan. handledning både för lärarna 
och för eleverna innan 
materialet kan bli en del av 
undervisningen. 

Terwel, J.; van Oers, B.; van Dijk, I.; & van 
den Eeden, P. (2009). 
 
Are Representations to Be Provided or 
Generated in Primary Mathematics Education? 
Effects on Transfer 
 
Tidsningsartikel ur tidsskrift  
 
Block II 

Syftet är att undersöka ifall 
det är bäst att låta eleverna 
använda sig av färdiga 
representationer eller skapa 
egna.  

Resultatet visade att eleverna 
har lättare att förstå bilder, 
diagram och modeller då de 
fått skapa egna 
representationer.  

Uribe-Florez, L. J.; & Wilkins, J. M. (2010) 
 
Elementary School Teachers' Manipulative Use 
 
Tidningsartikel ur tidskrift 
 
Block I 

Undersöka hur lärarens 
bakgrund och tankar om 
laborativt material påverkar 
hur läraren använder 
materialet i undervisningen. 

Lärarens förhållningssätt till 
laborativt material påverkar 
användandet av materialet i 
undervisningen. 

van Bommel, J; Palmer, H. (2015) 
 
How to solve it Students’ communication when 
solving problems in groups i Nordic research in 
mathematics education.  
 
Konferens bok 
 
Block II 

Syftet är att undersöka om 
och hur effektiv 
kommunikationen som 
strategi är i problemlösning. 
Studien genomförs i år 1.  

Kommunikation är både 
enskilt och tillsammans med 
andra. En diskussion behöver 
inte vara lärorik. En effektiv 
kommunikation är ett 
samspel.   

Wernberg, A. (2009) 
 
Lärandets objekt Vad elever förväntas lära sig, 
vad görs möjligt för dem att lära och vad de 
faktiskt lär sig under lektionerna 
 
Avhandling 
 
Block II 

Syftet är att analysera och 
beskriva hur objekts för 
lärande hanteras i tre olika 
studier.  

Resultatet visar att en 
varierad undervisning är 
viktigt för att eleverna ska 
kunna ta till sig och förstå 
innehållet.  

 
6.1 Användning av laborativt material  
 
6.1.1 Elevperspektiv: för- och nackdelar med laborativt material 
 
Hur det laborativa materialet använts och i vilket syfte det använts är centralt för hur det 
kan bidra till att främja elevers lärande. Engvall (2013) skriver om hur elever använt 
laborativt material för att konkretisera olika innehåll i matematiken. Detta är ett av alla 
arbetssätt som laborativt material kan användas till i matematikundervisningen. Även 
Russell (2015) beskriver att eleverna tyckte att det laborativa arbetssättet fungerade bra 
och att de kände en glädje när de arbetade laborativt i ämnet matematik. Russell (2015) 
förklarar dock att de elever som inte var vana vid att arbeta med laborativt material inte 
heller gynnades av det i undervisningen.  Detta kan bero på att eleverna inte fått 
tillräckligt med handledning i hur materialet skulle användas och därför försvårades 
istället matematiken för dem (Puchner, Taylor, O´Donnel och Fick, 2008). Engvall 
(2013), Burns och Hamm (2011) skriver att de elever som har tillräckligt med kunskap 
om laborativa material hävdar att matematikundervisningen blir mer spännande med ett 
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laborativt arbetssätt. En viktig faktor i hur eleven upplever ett laborativt arbetssätt 
baseras alltså på hur mycket handledning och i vilken utsträckning som eleven arbetat 
laborativt tidigare. 
 
En annan viktig faktor till hur laborativt material kan bidra till att främja lärande är 
elevernas tillgänglighet av materialet. Enligt Engvalls (2013) och Moyers (2001) studier 
använder elever oftast inte det laborativa materialet på eget initiativ och enligt Burns 
och Hamm (2011) ville eleverna gärna använda laborativt material men fick inte 
möjlighet till det i undervisningen. Om eleverna inte är vana vid ett laborativt arbetssätt 
eller om de inte får möjlighet till att testa det kommer inte heller eleverna att känna sig 
trygga när det väl används i undervisningen. Swan och Marshall (2010) nämner att de 
äldre eleverna tyckte att det var barnsligt med laborativt material i 
matematikundervisningen. Detta kan bero på lärarens sätt att presentera materialet men 
också på hur det använts under lektionstid. Sammanfattningsvis menar Moyer (2001), 
Burns och Hamm (2011) att eleverna generellt känner en längtan efter att använda 
laborativt material i matematikundervisningen och detta bör lärarna ha i åtanke.  
 
6.1.2 Lärarperspektiv: för- och nackdelar med laborativt material 
 
För att eleverna ska få möjlighet att använda laborativa material krävs det att läraren 
använder olika material i sin undervisning. Uribe-Florez och Wilkins (2010) berättar att 
de lärare som anser att de laborativa materialen kan gynna elevers lärande använder det 
i sin undervisning och att lärarnas bakgrund och perspektiv på lärande är avgörande för 
hur mycket laborativt material de använder. De lärare som inte vet vilket lärande som 
främjas av laborativa material kommer alltså troligtvis inte heller använda det i sin 
undervisning. Swan och Marshall (2010) skriver om precis detta, hur vissa lärare inte 
vet vilket lärande som främjas och att det blir svårt för läraren att motivera användandet 
av materialet i sin undervisning. När läraren använder materialet utan att ha kunskap om 
hur det ska användas kan det istället hindra elevers lärande i matematik. Engvall (2013) 
berättar om hur en del lärare verkar förbise elevernas egna tankegångar när de använder 
laborativt material och istället fokuserar lärarna på hur materialet används. Ett laborativt 
material ger ingen kunskap i sig utan behöver ställas mot ett kunskapsinnehåll för att 
gynna undervisningen. 
 
När läraren fokuserar på hur materialet används istället för elevens förklaringar bidrar 
detta till att elevens kunskapsinhämtning blir förbisedd. Moyer (2001), Uribe-Florez 
och Wilkins (2010), Russell (2015), Burns och Hamm (2011) skriver alla om hur en del 
lärare inte ser någon vinst i att använda laborativa material och gemensamt för de 
lärarna är också att de tycker det är svårt att integrera det laborativa arbetssättet i 
matematiken. Om de lärarna hade fått handledning kring laborativa material, hade de 
också kunnat använda det i sin undervisning kontinuerligt. När väl lärarna fått 
handledning kring olika material gäller det att eleverna får ta del av detta för att 
självständigt kunna använda laborativa material under lektionerna. Puchner, Taylor, 
O'Donnell och Fick (2008) skriver om hur lärarna anser att det är viktigt att eleverna får 
en genomgång av nya laborativa material. Detta skriver även Swan och Marshall (2010) 
men de nämner också att lärarna kände att de saknade kunskap för att kunna ge eleverna 
den genomgången. Om fler lärare får kunskap om laborativa material kommer det 
laborativa arbetssättet förmodligen växa i skolan. 
 
De lärare som använder laborativa material i klassrummen kan göra detta på flera sätt. 
Engvall (2013) och Moyer (2001) berättar att en del lärare använder laborativt material 
för att demonstrera olika områden i matematik, för att till exempel konkretisera en 
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genomgång eller för att förklara något innehåll under lektionen. Engvall (2013) berättar 
även att om läraren redan under sin planering av lektionen beslutar vilket material som 
ska användas kan detta med fördel förenkla planeringen. Läraren kan då motivera syftet 
och koppla det till relevant innehåll för att vara säker på att materialet kommer 
konkretisera matematiken på ett mer genomtänkt sätt, än om materialet används 
sporadiskt. En del lärare anser att det laborativa materialet endast är till för de elever 
som inte förstår den teoretiska förklaringen (Engvall, 2013). En sådan uppfattning kan 
även innebära att läraren förutsätter att materialet kan tala för sig själv och detta kan då 
bidra till att eleven inte får den vägledning som behövs. Läraren är en förebild för 
eleven och genom att det laborativa materialet användas av läraren kan eleverna lära sig 
att matematik kan presenteras på flera sätt. 
 
Enligt Sveider (2016), Engvall (2013), Swan och Marshall (2010) kan elevernas 
tankegångar bli synliga för läraren genom ett laborativt arbetssätt. Vidare förklarar 
Sveider (2016) att lärare kan uppmärksamma elevers missuppfattningar i olika områden 
i matematik. Det som krävs av både lärare och elever för att en sådan situation ska 
uppstå är kunskap om hur materialet kopplar till innehållet, samt en förmåga att 
distansera sig från materialet så att fokus hamnar på lärandet.  Russell (2015), Swan och 
Marshall (2010) skriver att en del lärare anser att det laborativa materialet främjar den 
muntliga kommunikationen. Russell (2015) nämner även att lärare tycker det är 
värdefullt att ta tillvara på de tillfällen där eleverna samtalar om matematik. Det 
laborativa materialet motiverar elever till att tala och bör därför användas kontinuerligt i 
undervisningen (Russell, 2015). Det finns även de lärare som förklarar laborativt 
material som en lärandestrategi som elever kan använda för att konkretisera 
matematiken (Moyer, 2001), de anser då att elever kan få en djupare förståelse av 
innehållet (Puchner, Taylor, O'Donnell och Fick, 2008). Slutligen hävdar Burns och 
Hamm (2011) att lärarna ser det som en fördel när eleverna kan använda laborativt 
material självständigt och en viktig faktor är också som Swan och Marshall (2010) 
skriver, att elevernas intresse för matematik höjs när de använder laborativt material i 
matematikundervisningen. 
 
6.1.3 Lärandeperspektiv: för- och nackdelar med laborativt material 
 
Laborativt material används som tidigare nämnt ofta av lärare under genomgångar av 
nya områden inom matematik. Engvall (2013) förklarar att detta kan synliggöra 
matematiken för eleverna och att de begrepp som används kan bli mer förståeliga och 
lättare att komma ihåg. Istället för att läraren ska förklara samma begrepp eller innehåll 
flera gånger kan läraren fånga fler elever genom att använda olika representationsformer 
samtidigt. Engvall (2013) skriver också att de elever som använder laborativt material 
när de förklarar hur de tänker befäster de kunskaperna ytterligare då de matematiska 
begreppen blir tydligare. Det är dock viktigt att läraren ger eleven handledning kring 
materialen innan de används för att eleven ska kunna använda det som ett stöd till 
lärandet (Engvall, 2013). Det finns flera lärare som känner att de inte har tillräcklig med 
kunskap om olika material för att de ska kunna handleda eleverna (Moyer, 2001). Om 
materialen används utan handledning och utan ett matematiskt syfte kan eleverna få 
svårt att ta till sig den laborativa matematiken. Även Puchner, Taylor, O'Donnell och 
Fick (2008) förklarar i sin studie att de laborativa materialen inte alltid kopplas till det 
matematiska innehållet i undervisningen. Detta bidrar till att de laborativa materialen 
kanske istället hindrar eleverna från det lärande som lektionen syftar till. Om materialet 
inte används för att konkretisera matematiken främjas inte elevernas lärande (Sveider, 
2016, Engvall, 2013). 
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När elevernas lärande främjas bör deras testresultat bli högre men enligt Russel (2015) 
blev elevernas resultat sämre när de använde laborativt material. Det är förmodligen 
flera faktorer som påverkar detta och en kan vara att eleverna inte fick tillräckligt med 
handledning eller kände sig osäkra vid användningen av materialet. Även resultatet i 
Burns och Hamms (2011) studie visar att det inte blev någon större skillnad 
resultatmässigt när eleverna använde laborativt material. Frågan är hur viktigt det 
enskilda resultatet är i jämförelse med att kunskaperna kanske befästs djupare vid 
användandet av det laborativa materialet. Att materialet främjar begreppsförståelse 
kanske inte påverkar resultatet drastiskt men förenklar all undervisning för eleven då 
eleven utökat sitt ordförråd. Även om det inte blev en stor skillnad resultatmässigt i 
Burns och Hamms (2011) studie hävdar de ändå att det bör användas någon form av 
laborativt material i matematiken för att konkretisera de abstrakta delarna. 
 
6.2 Elevers lärande 
 
Resultatet i studien visar att en varierad undervisning är viktigt i skolan. Burton (2010) 
menar att alla elever är olika och att det i ett klassrum finns olika behov hos eleverna för 
att lärande ska uppstå. Det innebär att skolans undervisning bör struktureras på olika 
sätt för att läraren ska kunna tillgodose varje individs behov. Burton (2010) menar att 
det är viktigt med rutiner och aktiviteter som anpassas efter både grupp- och 
individnivå. I en klass är det ingen omöjlighet att du är ensam pedagog med 20 elever. 
En svårighet kan då vara hur du som lärare ska planera din undervisning så att du når 
fram till alla elever på bästa sätt. Genom en varierad undervisning ger du alla eleverna 
möjlighet till att utveckla kunskaper på olika sätt och efter eget behov. Som lärare kan 
du ibland uppleva att du är stressad och ensam i din situation i klassen. Därför skulle en 
svårighet med varierad undervisning kunna vara stressen och tidsbristen av arbetstid 
vilket skulle innebära att man prioriterar bort stora delar av planeringstiden för att 
istället genomföra någon enkel läromedelsstyrd lektion där syftet kanske inte stämmer 
helt överens med de mål som eleverna ska nå. Att läraren och eleverna inte är medvetna 
om lektionens syfte påverkar elevernas inlärning negativt. 
 
När pedagogen varierar undervisningens arbetssätt och arbetsformer upplever eleverna 
matematikundervisningen som något roligt och positivt vilket gör att elevernas 
självförtroende stärks (Burton, 2010). I dagens skolor finns uppfattningen om att många 
elever upplever matematiken som ett tråkigt skolämne och att eleverna ofta ger upp 
innan de ens försökt. Motivationen är låg och sådana tecken skulle kunna vara en brist 
på en varierad matematikundervisning där eleverna inte upplever matematiken som 
något positivt. Burton (2010) menar att ett klassrum ska vara spännande och 
framgångsrikt, vilket det är med en mångsidig undervisning. Enligt van Bommel och 
Palmer (2015) behövs det en varierad undervisning för att man ska kunna stimulera 
produktiva relationer. Eleverna har en relation till både matematiken och till de andra 
eleverna och pedagogen. En anledning till den låga motivationen hos eleverna skulle 
kunna vara att de saknar just en relation till ämnet matematik och genom en varierad 
undervisning skulle eleverna kunna skapa en mer positiv relation till ämnet matematik.   
Sveider (2016) menar att en laborerande och konkretiserande undervisning öppnar upp 
för olika sorters variation. Enligt Dewey (1990) är det viktigt att läraren låter eleverna 
vara aktiva i undervisningen för att eleverna ska kunna utveckla en djupare förståelse 
för olika matematiska områden. Detta är av erfarenhet uppskattat av elever i skolan. 
Sammanfattningsvis ska det tilläggas att en varierad undervisning har en viktig inverkan 
på elevers lärande men att det inte är självklart för läraren hur den skall tillämpas i 
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verkligheten. Läraren behöver ta sig tid till att planera undervisningen efter de behov 
som finns i klassen. Detta påverkar elevernas syn på matematik, det stärker elevernas 
självförtroende och bidrar till en ökad kunskapsinhämtning jämfört med om man bara 
arbetat med ett arbetssätt i undervisningen. 
 
6.3 Arbetsformer   
 
I skolans värld finns det olika typer av grupperingar som används i undervisningen. 
Bruton (2010) menar att de olika konstellationerna gör att läraren kan ge varje elev mer 
tid när de är i mindre grupper och även anpassa grupper efter elevers behov. I dagens 
skola sker det olika typer av grupperingar. En svårighet i organiseringen av grupper kan 
vara hur grupperna ska konstrueras för att varje individ ska gynnas. Ofta blir 
grupperingarna nivåanpassade och det menar Burton är fel. Det är viktigt att alla elever 
får ta del av varandra för att ständigt integreras och lära av varandra. Med exempelvis 
nivåanpassade eller genusanpassade grupperingar får inte alla elever ta del av varandra 
och därmed inte ta del av allas erfarenheter. Troligtvis görs nivåanpassade grupper för 
att läraren ska kunna genomföra undervisningen på en lämplig nivå för alla elever. På så 
sätt blir det också mindre planering för den verksamma pedagogen. Ännu en gång 
påverkas undervisningen av den ständiga stressen hos läraren och kanske även brist på 
resurser för att det i praktiken ska gå att genomföra undervisning i mindre grupper. 
Russel (2015) menar att många lärare är medvetna och tycker att det är värdefullt att 
lyssna in elever när de samtalar om matematik med hjälp av olika material.  Lärarna 
behöver få hjälp och lägga ner mer tid på att organisera upp ett hållbart system med 
olika grupperingar så att alla elever kan för möjlighet att lära och utvecklas tillsammans 
med andra.  
 
6.4 Arbetssätt  
 
6.4.1 Kommunikation 
 
Kommunikation är viktigt i undervisningen. Peng och Nyroos (2012) anser att forskare 
är väl medvetna om den viktiga roll interaktionen mellan människor har i 
matematikundervisningen. De menar också att en kommunikation i klassrummet inte 
alltid är effektiv. Van Bommel och Palmer (2015) menar att kommunikation både kan 
ske enskilt och i samspel med andra. De menar att om en kommunikation ska vara 
effektiv bör det finnas en förståelse för olika tolkningar av samma begrepp. En effektiv 
kommunikation innebär att individerna som deltar litar på att alla berörda parter 
använder samma ord till samma innebörd. Detta kan vara problematiskt i praktiken då 
man som vuxen ibland använder ord som man tar för givet att eleverna redan förstår. 
Matematiken har ett eget språk och en misstolkning av ett ord kan innebära att lärarens 
syfte med lektionen inte uppfylls. Van Bommel och Palmer (2015) menar att det sker 
olika tolkningar i en kommunikation och man behöver ta hänsyn till vem som säger vad. 
Som lärare bör man vara uppmärksam på detta för att kommunikationen ska ha en 
positiv inverkan på elevers lärande.  
 
Resultatet av Burtons (2010) undersökning visade att elever som diskuterar matematik 
lär sig att hitta strategier och lösningar till uppgifter på ett enklare sätt när de får utbyta 
erfarenheter med varandra. Om muntliga uppgifter genomförs i grupper bör läraren 
tänka igenom uppgifterna ordentligt så att alla elever får utrymme och så att det inte blir 
endast är en elev som tar över situatinen. I så fall sker det inte en effektiv 
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kommunikation och det menar Van Bommel och Palmer (2015) är en förutsättning för 
att kommunikationen ska ha någon betydelse för elevers lärande. Som ovan nämnt är 
kommunikationen i gruppkonstellationer viktiga. Därför är det viktigt att läraren 
anstränger sig och strukturerar upp ett hållbart system om kommunikationen ska bli 
effektiv i undervisningen. Det kan vara en svårighet för läraren att hitta dessa strukturer 
för en lärorik undervisning och läraren kan bli obekväm i en ovanlig situation. Muntlig 
undervisning kan vara en sådan situation och detta kan innebära att läraren prioriterar 
bort muntlig undervisning för att inte bli obekväm i sin yrkesroll. För att bli mer 
bekväm bör läraren skaffa sig mer kunskap om arbetssättet men också använda sig av 
självreflektion och elevers reflektion av undervisningen. På så sätt kan läraren hela tiden 
utveckla och förbättra sin undervisning.  
 
6.4.2 Praktisk undervisning 
 
Dewey (1990) anser att människan är en aktiv och nyfiken varelse och det ska tas 
tillvara på i undervisningen. Enligt Terwel, van Oers, van Dijk och van den Eeden 
(2009) lär sig elever att hitta matematiska strategier de kan använda sig av i vardagen. 
Ännu en gång visar det att kommunikation har en central roll för elevers lärande. Att 
låta barn vara aktiva i undervisningen och inte endast lära sig genom teoretiska 
uppgifter är av vår erfarenhet uppskattat av eleverna. Om något man gör är roligt ökar 
automatiskt motivationen vilket har en positiv inverkan på lärandet. Att göra något 
praktiskt bör också hjälpa fler elever att relatera en uppgift till en vardagsanknuten 
situation. Att eleven förstår syftet med undervisningen är en viktig faktor för lärandet.  
Eftersom att alla elever är olika och har olika behov (Burton 2010) behöver det inte 
innebära att alla elever uppskattar praktiskt arbete. Alla elever är inte framåt och vissa 
backar om de hamnar i en grupp där någon tar mer plats än andra. Detta kan vara 
problematisk då denna elev varken är involverad i det praktiska arbetet eller utvecklar 
sin kommunikativa förmåga, vilket inte gynnar elevens lärande. Läraren behöver ta 
tillvara på varje elev och grupps behov och därefter planera sin undervisning på ett 
varierade arbetssätt så att alla elevers behov blir tillfredsställda (Burton, 2010). Praktisk 
undervisning är ett exempel på hur läraren kan bedriva en varierad undervisning.  
 
6.4.3 Representationsformer 
 
Som det beskrivits i början av studien finns det olika representationsformer att använda 
i undervisningen. Det är viktigt att använda sig av alla representationsformer för att 
undervisningen ska bli varierad. Denna studie syftar främst till att undersöka en 
representationsform; det laborativa materialet. Dels hur det laborativa materialet har 
använts i matematikundervisningen men även hur det kan användas. Burton (2010), 
Moyer (2001), Puchner, Taylor, O'Donnell och Fick (2008) är alla överens om att 
representationer används i matematikundervisningen för att det ger eleverna möjligheter 
till att tydligare förstå olika uppgifter, förklara dem och att se samband. Burton (2010) 
menar att det inte finns något rätt sätt att använda sig av representationer utan att läraren 
väljer representationsform efter varje elevs behov.  
 
Resultat från analysen visar att representationer är viktiga verktyg för elevers lärande i 
matematik. Terwel, et al., (2009) menar att representationer blir värdefulla i 
undervisningen när de sker tillsammans med en reflektion. Beroende på hur läraren 
använder sig av representationer i undervisningen, hur hen presenterar dem och 
utvärderar dem kommer representationernas användning i undervisningen att skilja sig 
markant mellan olika skolor. Förstår eleverna inte syftet med användningen av den 
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representation de använder eller hur hen ska göra får de olika representationerna inte 
den effekt på lärandet som önskas. En anledning till varför alla lärare inte reflekterar 
över representationsformer kan vara att läraren själv saknar kunskaper om det. Detta 
kan vara problematiskt och läraren bör få fortbildning om hur de olika 
representationerna kan tillämpas i undervisningen. De flesta lärarna bör känna till att 
representationer är ett viktigt verktyg för lärandeprocessen i matematikundervisningen. 
Det gäller då som lärare att tillämpa de nya kunskaperna i undervisningen. Känner 
läraren sig fortfarande obekväm bör läraren tillämpa en annan arbetsform eller arbetssätt 
så att undervisningen fortfarande blir varierande.  
 
6.5 En gynnsam undervisning 
 
Analysen i block I visade att laborativt material på flera sätt kan främja lärande i 
matematik. Det laborativa materialet får eleverna att se matematiken ur nya perspektiv 
och även genom konkretisering av det matematiska innehållet (Moyer, 2001, Puchner, 
Taylor, O'Donnell och Fick, 2008). Konkretisering blir viktigt i matematiken när flera 
områden från början är abstrakta. Genom att arbeta praktiskt och därmed konkretisera 
matematiken blir den mer tydlig och vardagsnära för eleverna.  Den konkreta och 
laborerande undervisningen öppnar upp för fler dimensioner av variation i 
undervisningen och detta fångar fler elevers intresse (Sveider, 2016). Carbonneau et al. 
(2013) anser att det är viktigt att koppla ihop skolans matematik med vardagen, för att 
eleverna effektivt ska kunna relatera den nya kunskapen till egna erfarenheter. Deweys 
(1990) teori baseras på att undervisningen ska vara vardagsanknuten samt elevcentrerad 
vilket undervisningen blir genom användning av laborativt material. Även den muntliga 
kommunikationen främjas när elever förklarar hur de tänker samtidigt som de använder 
laborativt material. Elevens tankar konkretiseras och elevens lärande blir synligt för 
både eleven och läraren vilket bidrar till en givande lärandesituation (Russell, 2015). 
Vid användning av laborativt material främjas även elevens begreppsförståelse och detta 
sker genom konkretisering av de matematiska begreppen (Sveider 2016, Swan och 
Marshall 2010).  
 
7 Slutsats och tillämpningar 
 
Resultatet i denna studie har visat att en varierad undervisning främjar elevers lärande. 
En varierad undervisning innebär att flera representationsformer används för att 
undervisningen ska stimulera så många elever som möjligt. Det laborativa materialet är 
en av alla representationsformer och bör användas i anslutning till de andra 
representationerna för att ge optimalt stöd och variation i lärandet. Laborativt material 
har tidigare används på flera olika grunder i matematikundervisningen och ofta på ett 
sätt som inte gynnar inlärningen. Grunden för att laborativt material bör användas i 
matematikundervisningen är enligt denna studies resultat för att det konkretiserar 
matematiken på ett annat sätt än en teoretisk undervisning kan göra. Resultatet av 
studien visar även att det laborativa materialet inte kan bidra till kunskap om läraren inte 
ger eleverna handledning i användandet. För att läraren ska kunna använda materialet i 
sin undervisning på ett sätt som främjar lärarande, krävs det att läraren har kunskap om 
materialet. Även om en del lärare anser att materialet inte bidrar till något i 
undervisningen står det i grundskolans läroplan att eleverna ska använda sig av 
laborativt material i matematikundervisningen. Detta innebär att läraren bör bli erbjuden 
utbildning i hur laborativt material kan användas i undervisningen. Laborativt material 
är endast användbart i undervisningen om det sker i samband med en reflektion och det 
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är viktigt att eleverna förstår syftet med materialet. Sammanfattningsvis bör laborativt 
material användas i matematikundervisningen för att konkretisera matematiken.  
 
Enligt grundskolans läroplan ska alla elever använda laborativt material för att utveckla 
matematiska kunskaper och enligt denna studie krävs det att både lärare och elever 
besitter rätt kunskaper om materialet för att lärande ska utvecklas. För att läraren ska 
känna sig trygg i användandet av materialet krävs det att skolan ger utrymme för 
utbildning i användning av laborativa material. Det krävs också att tillverkarna av 
materialen erbjuder bra lärarhandledningar för att skolan ska kunna investera i nya 
material och utbildningar.  De laborativa material som inte är tillverkade i ett speciellt 
matematiskt syfte, tillexempel knappar, kottar eller stenar kräver att läraren tar ett eget 
ansvar över hur materialet ska bidra till lärande i undervisningen. Så länge det finns en 
tydlig struktur, tanke och syfte med materialet kan läraren använda vilket material som 
helst. Det viktigaste är att eleverna får möjlighet till att använda ett material som främjar 
deras lärande. Denna studie kommer att ligga till grund för en kommande empirisk 
studie där författarna gör en undersökning baserat på elevers användning av laborativa 
material i matematikundervisningen.   
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