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Abstrakt 

Vi har gjort en systematisk litteraturstudie där vi har undersökt hur man ska och kan 

arbeta med laborativa material i skolan, främst i grundskolans tidigare år. Målet med 

denna litteraturstudie är att få fram kunskap kring laborativa material, både i 

användandet av laborativa material och dess effektivitet hos elever. Fokus ligger på att 

få fram kunskap om hur man som pedagog kan använda laborativa material på rätt sätt 

för att göra det till ett effektivt redskap inom matematikundervisning. Både för att 

pedagogen ska nå ut till eleverna på bästa sätt genom att använda materialen rätt och för 

att eleverna ska ges ett effektivt redskap som de har nytta av i sin matematikinlärning. 

Vi har använt oss av pålitliga publikationer för att få svar på våra frågor för att berika 

oss med mer kunskap inom ämnet men också för att andra ska ha användning för 

resultaten vi kommit fram till. Resultaten vi kommit fram till har styrkt att det finns 

nytta i att använda laborativa material i matematikundervisning hos elever i 

grundskolans tidigare år. Vi kunde inte finna exakta fakta för att kunna dra en korrekt 

generell slutsats. Däremot kan vi konstatera en generell effektivitet i användandet av 

laborativa material som hjälpmedel i matematiken hos elever. Det krävs dock korrekt 

kunskap hos pedagogen för att det ska vara effektivt och göra nytta i undervisningen.  

 

 

Nyckelord 
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Förklaring av begrepp 

För att läsaren ska kunna läsa den här studien utan att behöva använda andra hjälpmedel 

till att söka upp begrepp kommer här en översiktlig förklaring på de begrepp som 

används i studien: 

Laborativa material- Swan och Marshall beskriver laborativt material (eller 

manipulativt material) som ett objekt som kan användas på ett sensoriskt sätt för att 

främja det medvetna och omedvetna matematiska tänkandet (Swan & Marshall 2010) 

Laborativt arbetssätt- Ett laborativt arbetssätt behandlar matematiken på elevernas 

informella nivå och arbetas sedan mot den symboliska och formella nivån (Rystedt & 

Trygg 2010). 
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Sociokulturell- Menas att vårt tänkande och medvetenhet står i nära relation till olika 

artefakter och kulturella produkter (Jakobsson 2012). 

Artefakt- har skapats genom interaktion mellan den materiella och fysiska världen och 

människan. Det finns primära, sekundära och tertiära nivåer på artefakter (Jakobsson 

2012). 

Mediering- Mediering är ett centralt begrepp inom sociokulturella perspektiv som 

belyser relationen mellan människans tänkande och handling genom drivande kulturella 

resurser (Jakobsson 2012). Genom mediering använder människan redskap, språkliga 

eller materiella för att förstå och agera i vår omgivning (Säljö 2012). 

 

 

Tack 

Vi vill tacka personalen på Linnéuniversitetets bibliotek för mycket bra hjälp vad gäller 

sökningar i olika databaser. Tack till Jeppe Scott som gett konstruktiv kritik så att 

arbetet blivit ännu bättre. Ett mycket stort tack till Anette Bagger som alltid gett snabba 

svar via mail och smidig handledning via Skype.  

  



  
 

iii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Syfte________________________________________________________________ 2 

3 Frågeställningar ______________________________________________________ 2 

4 Bakgrund ___________________________________________________________ 3 
4.1 Litteraturgenomgång ______________________________________________ 3 

4.2 Styrdokument ____________________________________________________ 4 

4.3 Vad är laborativa material?__________________________________________ 5 

5 Sociokulturell teori ___________________________________________________ 8 

6 METOD ___________________________________________________________ 10 
6.1 Analysmetod ____________________________________________________ 10 

6.2 Tabell 1.1 ______________________________________________________ 11 

6.3 Litteratursökning och urval ________________________________________ 13 

6.4 Avgränsningar __________________________________________________ 14 

6.5 Summering av urvalskriterier _______________________________________ 14 

6.6 Genomförande __________________________________________________ 15 

6.7 Källkritik _______________________________________________________ 16 

6.8 Urval __________________________________________________________ 16 

6.9 Tabell 1.2 ______________________________________________________ 17 

7 Validitet och Reliabilitet ______________________________________________ 19 

8 God forskningssed ___________________________________________________ 20 

9 Resultat ____________________________________________________________ 20 
9.1 När är laborativa material användbart i matematik? _____________________ 20 

9.2 Hur kan laborativa material användas inom matematik? __________________ 23 

9.3 Vilken betydelse har lärare i matematikundervisning med ett laborativt arbetssätt?

 _________________________________________________________________ 24 

10 Analys ____________________________________________________________ 26 
10.1 Redogörelse för Möjligheter _______________________________________ 27 

10.2 Redogörelse för Handledning ______________________________________ 28 

10.3 Redogörelse för Användning ______________________________________ 29 

11 Diskussion _________________________________________________________ 31 
11.1 Resultatdiskussion ______________________________________________ 32 

11.2 Metoddiskussion ________________________________________________ 34 

12 Kort sammanfattning _______________________________________________ 36 

13 Slutsats ___________________________________________________________ 37 

14 Framtida forskning _________________________________________________ 38 

15 Sammanfattning____________________________________________________ 38 



  
 

iv 

16 Referenser_________________________________________________________ 40 
 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
Denna litteraturstudie kommer att handla om användning av laborativa material i 

matematik. Fokus kommer att ligga på lärarens roll i användandet av laborativa material 

i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv används för att tolka och förstå det material 

som samlas in.  

 

Idén till valet av studie kommer från när vi genomförde vår matematikkurs på 

Linnéuniversitetet för två år sedan. Vi fick då upp ögonen för hur spännande och 

varierande matematikundervisningen kan vara. Vi var överens om att den här typen av 

konkretiserande undervisning var något som vi ville undersöka djupare. Fenomenet med 

att använda föremål för att räkna matematik var inget nytt, men vi ville se vilka 

möjligheter som undervisningssättet tillför. När vi själva gick i skolan åren F-3 fanns, 

enligt vår uppfattning och erfarenhet, inte laborativa material tillgängliga i klassrummen 

i lika hög utsträckning som idag. Flera av de material som idag finns att använda i 

undervisningen hade inte vi tillgång till. Därför har ett intresse väckts hos oss som gjort 

att vi vill ta reda på mer inom användandet av laborativa material i 

matematikundervisningen. 

  

Programme for International Student Assessment, mer känt som PISA, är en 

internationell mätning av 15-åriga  elevers kunskaper i olika ämnen. Ett område i PISA-

undersökningen är matematik. Under flera år har svenska elevers matematikkunskaper 

försämrats enligt de mätningar som PISA har fått fram (Skolverket 2013). Går man 

tillbaka till så långt som 2004 när Statens offentliga utredningar gjorde en rapport över 

svenska elevers matematikkunskaper kan vi notera att problemen med svenska elevers 

bristande matematikkunskaper länge har varit ett problem (SOU 2004:97). Frågan är 

varför det är så här. Orsakerna till detta är säkerligen många. Det är inte otänkbart att 

elever som får dåliga resultat i matematiken inte har fått tillräckligt grundläggande 

kunskaper redan från första klass. PISA undersökningen från 2015 visar en viss 

förbättring på elevernas resultat jämfört med PISA undersökningen från 2012. 

Förbättringen av resultaten 2015 beror dels på en ökad motivation att prestera bra på 

PISA-provet. PISA provet för 2015 genomfördes för första gången digitalt på datorn, 

vilket tros vara en anledning till förbättrade resultat (Skolverket 2016). 
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Bristande utbildning i det laborativa arbetssättet hos lärare kan vara en annan 

bidragande faktor för att undervisningen är mer läromedelsstyrd. Gudrun Malmer 

(2002) menar att matematikboken ses som ett stressmoment för lärare att hinna med, 

vilket är en anledning till varför lärare väljer att hålla sig till läromedel för att hinna 

klart i tid. Att påstå att ett laborativt arbetssätt i yngre åldrar löser alla problemen är inte 

helt korrekt. Det skulle dock säkerligen hjälpa en del elever. Att inleda matematiken 

med konkreta objekt genom ett laborativt arbetssätt bör utveckla en övergång till det 

abstrakta tänkandet hos elever. Genom att arbeta med laborativa material blir arbetet 

också mer meningsfullt för eleven (Malmer 2002). D’Angelo och Iliev (2012) menar 

även att ju tidigare man introduceras laborativa material för eleven, desto bättre 

kompetens kommer eleven att ha inom matematik (D’Angelo & Iliev 2012). 

 

Som blivande lärare för elever i de allra yngsta åldrarna är det vår plikt att ge varje elev 

den grundläggande kunskap i matematik som krävs för att kunna utvecklas vidare 

genom skolåren. Därför är det viktigt att utforska varje aspekt för möjlighet till 

utveckling. Genom den här studien får vi möjlighet att utveckla oss själva i kunskap om 

ett laborativt arbetssätt som på sikt förhoppningsvis kan gynna våra framtida elever. 

 

2 Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien är att bidra med kunskap om ett laborativt arbetssätt inom 

matematikundervisning i grundskolans tidigare år för lärare.  

 

3 Frågeställningar  
 

 När är laborativt material användbart i matematik?  

 

 Hur kan laborativa material användas inom matematik?  

 

 Vilken betydelse har lärares kunskap för ett laborativt arbetssätt i 

matematikundervisning?  
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4 Bakgrund 
 

Den här litteraturstudien kommer att handla om hur laborativt material kan utveckla 

lågstadieelevers lärande i matematik. För att förstå och tolka lärande med laborativa 

material har det sociokulturella perspektivet varit studiens teoretiska utgångspunkt. För 

att läsaren ska få en översikt av tidigare forskning och vad laborativt material definieras 

till kommer det här inledande avsnittet att behandla dessa frågor. 

 

4.1 Litteraturgenomgång 

 

Gudrun Malmer som är utbildad folkskollärare, speciallärare, hedersdoktor och 

författare skriver i sin bok Bra matematik för alla (2002) om hur ett laborativt arbetssätt 

är mycket användbart och värdefullt för elever baserat på sin långa erfarenhet. Malmer 

(2002) menar att elever är i behov av omväxling, konkretion och stimulans utöver 

ordinarie matematikundervisning. Elever i lägre åldrar men även elever med 

matematiksvårigheter har svårigheter att se matematiken i abstrakt form. Malmer menar 

att elever som arbetar med händerna och ögonen samtidigt som de förklarar vad de gör 

får bra möjligheter att utveckla sina matematiska kunskaper (Malmer 2002).  

 

Lisen Häggblom (2013) skriver att elevers matematikutveckling börjar med enkla 

jämförelser med konkreta exempel för att sedan övergå i mer avancerade tankemönster. 

Häggblom fortsätter att beskriva att vissa elever inte förstår varför matematiska 

lösningar blir som de blir. Elever som får frågan svarar att “svaret på den matematiska 

uppgiften blir som det blir för att det är så man räknar ut”. De kan med andra ord inte se 

matematikens abstrakta formuleringar i konkreta sammanhang. Anledning till bristande 

förståelse för det logiska tänkandet kan vara att matematiken länge har varit strikt 

läromedelsstyrd (Häggblom 2013).  

 

Malmer (2002) skriver att lärare har en uppfattning av laborativa material som ett 

hjälpmedel för svaga elever eller barn i lägre åldrar och att det kan vara anledningen till 

varför ett laborativt arbetssätt slutar användas när elever blir äldre (Malmer 2002). 

Genom att introducera laborativt material tidigt ger det eleverna förutsättningar till att 

utveckla matematiska kompetenser. Det ger även möjlighet att synliggöra elevens 
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tänkande i olika processer så att läraren kan förstå och möta eleven på lämpligt sätt 

(D’Angelo & Iliev 2012).  

 

Laborativa material är bra att använda sig av när man presenterar och lär sig något nytt 

inom matematiken (Engvall 2013). Men det är framförallt ett lämpligt material för 

elever i de yngre årskurserna som vi ska undervisa i (D’Angelo & Iliev 2012). För att 

det laborativa materialet ska kunna användas som ett hjälpmedel i elevernas inlärning i 

matematik måste läraren planera användningen av det laborativa materialet så det möter 

elevernas tankesätt (Engvall 2013). 

 

McIntosh (2008) skriver att laborativt material tillsammans med vardagssituationer kan 

ge elever konkreta exempel på de räknelagar som finns i matematiken. McIntosh menar 

att när föremål används vid uträkningar ska läraren tänka på hur frågan ställs. Att ställa 

frågor på rätt sätt hjälper elever att se skillnad på resultatet och räkneprocessen. Finns 

det fem kulor på bordet och eleven ger svaret “ett, två, tre, fyra, fem” när läraren ber om 

svaret menar McIntosh (2008) att man ska vara hård och säga att svaret endast är “fem” 

och att räkna alla är processen. Vidare skriver Malmer (1990) om hur viktigt det är att 

läraren känner sig förtrogen med material som används vid ett laborativt arbete. Det är 

viktigt att lärare känner till de olika användningsmöjligheter som finns för att kunna 

inspirera elever framgångsrikt (Malmer 1990).  

 

4.2 Styrdokument 

 

I vår nuvarande läroplan kan man redan i första stycket under Matematik läsa att “Den 

utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska 

matematiken som sådan“ (Skolverket 2011:55). 

I det centrala innehållet för matematik i årskurs 1-3 finns dock inga konkreta och tydliga 

mål för att elever ska kunna använda sig av laborativa material i sin 

matematikundervisning- och utveckling. Det finns inte heller något krav för ett 

laborativt arbetssätt inom matematik i styrdokumenten för grundskolans tidigare år.  

 

Underförstått kan man se att ett laborativt arbetssätt och laborativa material finns med i 

styrdokumenten genom mål som kräver matematiska metoder och strategier. Det 

uttrycks dock aldrig som laborativa material utan kräver att man läser mellan raderna 



  
 

5 

vilket gör att vikten av laborativa material i matematikundervisning kan minskas i 

många ögon.  

 

Den enda relevanta riktlinjen gällande laborativa material i vår nuvarande läroplan står 

under “syfte” och lyder  

“Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med 

matematiska mönster, former och samband” (Skolverket 2011:55).  

 

Det uttrycks trots det inte tydligt som ett laborativt arbetssätt utan istället med ett 

antagande att det är underförstått. 

 

4.3 Vad är laborativa material? 

 

Definition av begreppet laborativa material     

                 

Definitionen av laborativa material i förhållande till den här studien förklaras kort med 

hjälp av Swan och Marshall (2010). De menar med sin definition av laborativa material 

att det är objekt som kan användas och hanteras med händer. Tillsammans med ett 

sensoriskt och visuellt sätt att använda som gör att matematiska tankar, både medvetna 

och omedvetna, uppkommer (Swan & Marshall 2010). Med hjälp av vår teori, det 

sociokulturella perspektivet, förstår vi laborativa material som medierande verktyg 

(Säljö 2012). För att få ytterligare en förklaring följer här nedan ett par kategorier av 

laborativa material.  

 

Material för sortering, jämförelse och klassificering 

 

Plockmaterial är ett samlingsord för material så som bönor, knappar, makaroner och 

stenar, som är lättåtkomliga och användbara material. Dessa material är hel-konkreta för 

barnen och återfinns i deras vardag (Malmer 2002). Ett halv-konkret material är en 

representation av det verkliga materialet i form av bilder som symboliserar det verkliga 

laborativa materialet (Rystedt & Trygg 2010).  

 

Ett exempel på halv-konkret material är logiska block som utformades av professor 

Zoltan Dienes. Materialet innehåller 48 block med olika färger och former som är 
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konstanta egenskaper hos dessa material samt storlek som är relativa egenskaper som är 

i kontext med något. Blockens olikheter bidrar till att utöka barnens ordförråd för att 

kunna jämföra, sortera och beskriva blockens likheter och olikheter (Malmer 2002). 

 

Strukturell material  

 

Centimo-material, multibasmaterial och stern-material är några av de strukturella 

material som används vid arbete med taluppfattning och förståelse för talens 

uppbyggnad och struktur. Stern-materialet som utformades av Catherine Stern 

innehåller bland annat entalskuber, tiostavar, hundraplattor och tusenkuber (Malmer 

2002). 

Ett material som representerar positionssystemet är centimo-materialet. Materialet är 

uppbyggt med 100 entalskuber som har sidorna 1 cm, 20 tiotalsstavar, 10 hundraplattor 

och 1 tusenkub. Materialet används som hjälpmedel för att inte kasta om siffror i ett 

skrivet tal och för att förstå talens position (Malmer 2002). 

 

Till skillnad från centimo-materialet som har ett tiobassystem finns också multibas-

materialet. Multibas-materialet skapades av professor Zoltan Dienes som menar att för 

att kunna förstå tiotal-systemets grundläggande principer så bör man även möta 

talsystem med en annan bas. Materialet innehåller trebas-, fyrbas-, fembas-, sexbas- och 

tiobas (Malmer 2002). Med materialet kan man bygga upp små och stora tal och träna 

positionssystemet. Materialet hjälper till att förtydliga talens värde utifrån positionen de 

har. Till exempel “9an” i 98 består av 9 tiotalsstavar, eller 90 entalskuber (Rystedt & 

Trygg 2010).  

 

Relationsmaterial 

 

Cuisenaires färgstavar som utformades av George Cuisenaire, består utav tio stavar i 

olika färger och längder. Stavarna är från 1 cm till 10 cm långa men har ingen 

enhetsindelning. Därmed kan stavarna illustrera olika tal beroende på vilka talrelationer 

som finns. Materialet kan öva storleksjämförelse, antingen genom mätning eller 

relationsjämförelse (Malmer 2002 & 1990). 
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Utrustning för övningar med olika enheter 

 

Denna kategori omfamnar material för att undersöka olika enheter såsom pris, volym, 

massa, längd, tid, area och temperatur. När man arbetar inom dessa områden är det 

mycket vanligt att pedagogen använder sig av laborativa material och olika laborationer. 

När man undersöker volym är måttenheter som decilitermått, matsked, tesked samt 

kryddmått lämpliga material för att testa på och laborera med (Malmer 2002).  

 

När man arbetar kring vikt kan man laborera med olika föremål som man möter i 

vardagen, till exempel en liter mjölk. Hur tungt är egentligen en liter? Användning av 

våg i olika former kan vara ett lämpligt material för olika experiment. När man arbetar 

med längd och mätning kan man ta användning av linjaler, men man kan även göra 

experiment för att träna ögonmått. Material för att träna tid kan vara en klocka i 

antingen analog eller digital form. Leksakspengar är ett vanligt material som man 

använder sig av när man ska arbeta med pris och pengar. När man ska arbeta med 

temperatur kan man ha mycket användning av en vanlig termometer (Malmer 2002). 

 

Färdighetstränande material 

 

Färdighetstränande material som delvis är självkontrollerande är datorspel av olika slag. 

Idag finns ett stort utbud av pedagogiska färdighetstränande digitala material i form av 

spel, tack vare den digitala utvecklingen. Miniräknare är också en form av 

färdighetstränande material som man kan ha användning av i vissa matematiska 

moment (Malmer 2002). 

 

Reflektion om litteraturen  

 

Under titeln “Vad är laborativa material?” används främst litteratur skriven av Gudrun 

Malmer (1990 & 2002). Det finns idag inte mycket litteratur eller forskning som 

beskriver laborativa material och dess egenskaper så ingående som just Malmer gör i 

sina böcker. 
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5 Sociokulturell teori 
 

Studien kommer att ha ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt för att 

tolka och förstå laborativa material som hjälpmedel i matematik. Anledningen till valet 

är synen på den lärprocess som siktar mot utvecklingspotential. Det är i lärprocessen 

som lärare kan bidra till lärande med hjälp av medierande redskap för att ge elever 

utvecklingspotential mot fördjupad förståelse för i det här fallet matematik (Säljö 2012 

& Skott, Jess, Hansen, Lundin & Retzlaff 2010). 

 

Sociokulturellt perspektiv utvecklades av Lev Semonovish Vygotskij (1896-1934). 

Tyvärr avled Vygotskij tidigt i tuberkulos och hann därför aldrig avsluta sina tankar. 

Istället har andra tolkat de oavslutade teorierna. Vygotskij menade att människor lär sig 

och utvecklas hela tiden i olika sociala sammanhang. Lärande och utveckling menar 

Vygotskij är inga skilda processer men de är inte heller identiska eller samtidiga. En 

lärprocess som är välgjord med relevant material och stöd kan bidra till utveckling 

(Skott, Jess, Hansen, Lundin & Retzlaff 2010). 

 

Ett av de mest centrala begreppen inom det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs 

idé om den närmaste proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal Development 

förkortat ZPD). ZPD kan beskrivas som den närmaste utvecklingszon som en elev kan 

befinna sig i genom den lärprocess eleven deltar i inom ett visst område. Lärandet som 

sker kan skapa en utvecklingspotential mot fördjupad förmåga i matematiken (Imsen 

2006, Säljö 2012 & Skott, Jess, Hansen, Lundin & Retzlaff 2010). Lärandet byggs upp 

av att en lärare presenterar ett område i matematiken och förklarar hur laborativa 

material kan användas för att lösa problemen i området. Med tiden kommer 

användandet av laborativa material i matematiken att göra eleven mer förtrogen med det 

aktuella matematiska området. 

 

Inom det sociokulturella perspektivet finns ett begrepp som heter mediering. Mediering 

innebär hur människan tar till sig olika redskap för att tolka och förstå sin omvärld. 

Vygotskij talar om språkliga och materiella redskap. Det språkliga redskapet kan vara 

siffror och tecken medan det materiella kan vara block eller pinnar. Det språkliga 

redskapet och det materiella redskapet bör inte skiljas åt utan bör utgöra varandras 

förutsättningar. Man bör ha kunskap om det språkliga för att kunna hantera det 
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materiella (Säljö 2012). En central tanke inom det sociokulturella perspektivet är hur 

lärande individer interagerar med kulturella redskap och hur detta påverkar och driver 

lärprocesser (Jakobsson 2012). 

 

Gunn Imsen (2006) talar om lärarens roll i det sociokulturella perspektivet. Imsen 

menar att en lärare ska fungera som en pådrivande handledare för eleverna så att varje 

elev tar tillvara på den inlärningspotential som presenteras. En lärare får aldrig hamna i 

bakgrunden i undervisningen (Imsen 2006). När lärare ska föra över kunskap om 

laborativa material ser vi hur språkliga och materiella medieringsredskap förs över som 

kulturella redskap. Det finns olika sätt att föra kulturella redskap från en individ till en 

annan. Antingen att lära sig genom att imitera. Eller lära sig genom internalisering av en 

annan persons kunskap, med andra ord lära genom undervisning. Eller också lärande 

genom samarbete, alltså skapa kunskap tillsammans med andra (Säljö 2012 & Imsen 

2006).  

 

Laborativa material ses i den här studien som en del av den lärprocess som skapar en 

utvecklingspotential hos elever. Laborativa material ses som en kombination av 

språkliga och materiella redskap som kombineras till ett kulturellt verktyg som används 

i matematikundervisningen. Läraren ses som den mer kompetente individen som 

utformar lärprocessen och förklarar användningen av laborativa material för att elever 

med tiden ska utvecklas. 

Det kulturella redskapet kan ses som ett objekt som elever tillsammans med lärare har 

definierats till klassens matematiska kontext. Läraren fungerar som den mer kompetente 

individen som ska vägleda elever i lärandeprocessen mot utvecklingspotential. Ett 

exempel: En addition över tiotal 7+4 där eleven sedan tidigare har lärt sig att 7+3 blir 10 

både med hjälp av laborativa material och med huvudräkning. Eleven tar fram klassens 

laborativa material och använder det som läraren har instruerat. Eleven lägger fram 7 

stycken objekt och ytterligare 4 bredvid. Sedan räknar eleven ihop alla objekt och löser 

uppgiften. I detta fall har eleven lärt sig att använda de kulturella redskapen och löst 

uppgiften därefter. Lärprocessen kan efter detta exempel gett eleven en skjuts mot en 

potentiell utvecklingsmöjlighet.  

Det är inget kriterium att författarna till respektive artikel har ett sociokulturellt 

perspektiv. Att endast begränsa artiklarna till författare med sociokulturellt perspektiv 

skulle vara mycket intressant men för att få ihop tillräckligt med insamlat material 
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skulle det behövas mer tid. Analysen i senare avsnitt kommer att behandla artiklarna 

genom ett sociokulturellt perspektiv oavsett författarnas teoretiska perspektiv.  

 

6 METOD 
 

En systematisk litteraturstudie har som syfte att göra en innehållsanalys som bygger på 

data från tidigare genomförda studier (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). 

Med det sagt beskrivs i det här avsnittet de tillvägagångssätt som användes för att finna 

lämplig litteratur till den här litteraturstudien. Avsnittet inleds med en förklaring kring 

vår analysmetod. Senare redovisas och beskrivs vart vi sökte och hur. Det finns också 

information om vilka sökkriterier som användes och vad som valdes bort.  

 

6.1 Analysmetod  

 

För att framgångsrikt genomföra en innehållsanalys krävs att man tidigt bestämmer sig 

för hur man vill koda eller kategorisera sitt analysschema. Att analysera artiklar kring 

laborativa material kräver därför att man delar upp alla artiklars innehåll i förutbestämda 

teman (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Enligt det sociokulturella 

perspektivet menar Vygotskij att lärande skapar utvecklingspotential mot ett visst 

område. Det är i lärprocessen som läraren och det laborativa materialet ger stöd till 

elever (Skott, Jess, Hansen, Lundin & Retzlaff 2010).  

 

Vi valde att ha tre övergripande teman som relaterar till den sociokulturella teorin 

genom synen på den mer kompetenta individen, utvecklingspotentialen och medierande 

verktyg. Den mer kompetente individen definieras till Handledning, 

utvecklingspotentialen definieras till Möjligheter och medierande verktyg definieras till 

Användning. 

 

Möjligheter, Handledning och Användningfår tar även utgångspunkt ur studiens 

forskningsfrågor där centrala delar behandlas kring laborativa material i undervisning. 

Vilka Möjligheter finns det? Hur ska en bra Handledning vara? och under Användning 

finns vad laborativa material kan vara och hur de används.   
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När är laborativt material användbart i matematik? Den här frågan kopplas samman till 

Möjligheter. Lärprocessen mot en möjlig utvecklingspotential hör till den här kategorin. 

Syftet med det här temat är att utforska de eventuella möjligheter som laborativa 

material kan tillföra i lärprocessen.  

 

Hur kan laborativa material användas inom matematik? Användning kopplas till den 

här frågan. De medierande redskapen, kombinationen av språkliga och materiella 

redskap och hur de används som kulturella redskap. Syftet är att utforska hur och vad 

artiklarna menar med laborativa material. Området utöver lärarens befogenheter 

utforskas här, exempelvis ramfaktorer som ekonomi eller förvaringsmöjligheter.  

 

Vilken betydelse har lärares kunskap för ett laborativt arbetssätt i 

matematikundervisning? Den tredje och sista frågan ur frågeställningen kopplas 

samman med Handledning. Syftet med temat är att utforska hur den mer kompetente 

individen, i det här fallet läraren, för över kulturella redskap till elever som en del av 

lärprocessen. Syftet med temat är också att hitta om artiklarna redovisar något om 

lärarnas utbildning både i användandet av material och hur kunskapen förs över till 

eleverna.  

 

6.2 Tabell 1.1 

 

Möjligheter, Handledning och Användning är tre kategorier som används för att 

syntetisera alla tolv utvalda artiklar (tabell 1.1). Kategorierna kan ses som teman och 

har sin utgångspunkt i frågeställningarna till studien. Varje tema i vänstra kolumnen 

delas upp i mindre delar i den mittersta kolumnen. De här mindre delarna är kodord (råd 

från Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Anledningen är att det ska bli 

lättare att hitta bland de olika artiklarna. Kodorden och de fördjupade begreppen hjälper 

till att identifiera de övergripande teman.  

 

Kolumnen längst till höger visar på en djupare tolkning av kodorden i mittersta 

kolumnen. Den användes främst i analysen kring de olika föremålen som representerar 

de olika varianterna av laborativa material som Gudrun Malmer kategoriserat (Malmer 

1990 & 2002). De begrepp som finns i Fördjupning av begrepp finns inte alltid 

redovisade i texten.  
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Tabell 1.1 

TEMA KODORD Fördjupning av begrepp 

 

 

 

Möjlighet(er) 

Lärande 

 

 

Utvecklingspotential 
 

Elever i svårigheter 

Fördjupad kunskap i matematik 

 

 

 

 

Underlättnad 

Specialundervisning 

 

Handledning 

Lärarroll 
 

 

Lärarutbildning 

 

Lärprocess 

Internalisering  
Ledare 

 

 

 

 

 

Användning 

Material  
Kulturella redskap 

 

 

 

 

 

 

Tillgänglighet 
 

 

Ramfaktorer  

Material för sortering, jämförelse och 

klassificering, 

Strukturell material, 

Relationsmaterial, 

Utrustning för övningar med olika enheter, 

Färdighetstränande material. 

 

Fri användning 

Begränsningar 

 

Kostnader 

Tid 

Övriga anledningar 

Kollegor 

 
Tabell 1.1 har tre rubriker: Tema, Kodord och Fördjupning av begrepp. De teman som finns i tabellen är 

Möjligheter, Handledning och Användning och kan hittas i kolumnen till vänster. Kodorden som finns i mittersta 

kolumnen är ord som representerar en del av temat. Fördjupning av begrepp i kolumnen till höger är en fördjupning 

av kodorden för att lättare kunna sortera bland artiklarna.  
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Redogörelse för varje tema kommer att behandlas i avsnittet Analys i senare avsnitt. 

 

6.3 Litteratursökning och urval 

 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver om en litteraturstudies olika 

steg i den urvalsprocess som sker. De olika stegen har visat sig användbara när urvalet i 

den här studien genomfördes. Det första steget handlar om att välja område och 

definiera sökord. De sökord vi valde var konkret och laborativ (eng concrete), då de 

utgör en central del i arbetet med laborativa material i matematik. Andra steget handlar 

om urvalskriterier i förhållande till studiens syfte. Då att artikeln ska handla eller delvis 

handla om matematik i kombination med begreppen från första steget. Samt att 

materialet ska vara granskat (eller peer reviewed) slutligen ska innehållet vara riktad 

mot elever i åldrarna fem till 15 år. anledningen till åldersspannet är att eventuellt 

beskrivet material kan oftast omsättas till undervisningssituationer för de yngre 

åldrarna. Tredje steget är genomförandet av sökningar i databaser. Vi sökte med hjälp 

av urvalskriterierna i databaser som finns tillgängliga via Linnéuniversitetet bibliotek. 

Fjärde steget innebär att söka efter opublicerade artiklar vilket inte har gjorts till den här 

studien. Vi valde att inte ta med steg fyra för att tiden inte räckte till. Femte steget är att 

välja artiklar till ett första urval för att läsa det abstrakta. Det abstrakta lästes med den 

här studiens syfte i åtanke. Det sjätte och sista steget är att läsa utvalda artiklar i sin 

helhet för att göra ett slutgiltigt val. Detta gjordes och resulterade i artiklarna och 

avhandlingarna som finns redovisade i tabell 1.1. Stegen är inte märkta på ovanstående 

sätt i denna litteraturstudie men innehållet kan, förutom det fjärde steget, sättas i relation 

till stegen.  

 

För att kunna göra en systematisk litteraturstudie behövs relevant litteratur inom det 

område som ska undersökas. Det redskap som används är dator och Ipad. För att vi i 

gruppen skulle få tag i litteratur använde vi oss av sökfunktioner på internet via 

Linnéuniversitetes bibliotek. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) ger en 

beskrivning på hur databassökningar kan gå till samt vilka söksidor som är användbara. 

De databaser vi primärt hämtat artiklar från är LIBRIS, SwePub och ERIC. Sekundärt 

har vi använt Google Scholar och OneSearch som finns på Linnéuniversitetes bibliotek. 

För att hitta så många relevanta artiklar som möjligt i våra sökningar fick vi hjälp av 

bibliotekarien på Linnéuniversitetets bibliotek. Vi fick en mycket detaljerad beskrivning 
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för hur man korrekt söker i de olika databaser som finns tillgängliga (råd av Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013).   

 

6.4 Avgränsningar 

 

För att få ett relevant urval till studien följdes Johansson och Svedners (2010) råd att 

sätta upp egna urvalskriterium för artiklarna. Artiklarna som valdes skulle representera 

främst laborativa material eller ett laborativt arbetssätt. Sökorden som användes är 

relevanta för området laborativt material eller arbetssätt (råd av Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013). 

 

I MathEduc genomfördes sökningar efter material men de artiklar som verkade 

relevanta för den här studien kostade pengar, därför innehåller studien inga artiklar 

därifrån.  

 

I sökningarna som genomfördes fanns mängder av material som handlade om digitala 

laborativa material (eng. virtual manipulatives). Den här typen av material valdes bort 

då hela studien fokuserar på konkret laborativt material. Digitalt laborativt material är 

ett område som med fördel kan studeras i fortsatt forskning.  

 

6.5 Summering av urvalskriterier 

 

 Tidskriften där artikeln är publicerad ska vara av pedagogisk karaktär, 

 

 Artikeln/Avhandlingen ska innehålla begreppen konkret (eng. concrete) 

och/eller laborativ (eng manipulative), 

 

 Artikeln/Avhandlingen ska handla om eller delvis handla om matematik, 

 

 Artikeln/Avhandlingen ska vara granskade, det vill säga peer reviewed, 

 

 Artikeln/Avhandlingens innehåll ska vara riktad till elever i åldrarna fem till 

femton år. 
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(råd av Johansson & Svedner 2010 och Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 

2013).  

 

6.6 Genomförande 
 

Inledningsvis användes bifogat sökschema från kursansvariga för att dokumentera 

sökningar (se tabell 1.2). Kriterier för urval sattes upp innan sökningarna 

påbörjades.Sökningarna genomfördes i ERIC, SwePub, Libris, Google Scholar och 

OneSearch. De första sökningarna innehöll övergripande ord som “laborativt material”, 

“matematik”, “konkret material” och andra liknande begrepp för att få en allmän 

översikt över området. Sökorden översattes till engelska för att få resultat från 

internationella studier. Ord som “concrete”, “manipulative” eller “mathematics” gav en 

stor mängd träffar. 

 

Ett mycket användbart alternativ i sökningarna är peer review-rutan. Peer review 

betyder att en artikel som skickats in till en tidskrift granskas av personer innan artikeln 

publiceras (Allwood & Erikson 2010). Granskarna ser kritiskt på artikelns innehåll och 

metoder för att sedan ge redaktören råd om artikeln är godkänd för publicering eller 

inte. Allwood och Erikson (2010) skriver att processen med granskningen kan ta flera 

månader.  

 

Sökningar med peer review alternativet tillsammans med Denscombes (2016) råd (se 

avsnittet Källkritik) om tidskriftens trovärdighet gör förhoppningsvis att utvalda artiklar 

till den här litteraturstudien håller ett vetenskapligt mått. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) ger en beskrivning av vad som kännetecknar den vetenskapliga 

tidskriftsartikeln där peer review är en av av punkterna. Vidare skriver trion att en 

vetenskaplig tidskriftsartikel kännetecknas som premiärpublicering av forskarens arbete 

och tillgänglighet för allmänheten. Artikelns struktur ska även ha en akademisk form 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013).  

 

Efter ett stort antal sökningar sållades material ut genom att läsa det abstrakta eller 

sammanfattningen. Innan slutligt beslut om artikeln följdes Denscombe (2016) och 

Allwood & Eriksons (2010) råd som finns beskrivet under Källkritik. Sökorden som 

används bör vara högst relevanta till de urvalskriterier satts upp.  
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6.7 Källkritik 

 

Att välja artikel efter en sökning är en process som bör genomföras noggrant. Martyn 

Denscombe (2016) skriver om vissa tumregler som kan sättas upp vad gäller tidskrifter 

på internet. Dessa tumregler kan vara till hjälp om man vill vara säkrare på tidskriftens 

rykte eller om förlaget låter experter läsa artiklarna innan de publiceras för allmänheten. 

Hur länge har tidskriften funnits? Denscombe menar att ju längre en tidskrift varit 

publicerad desto trovärdigare är den. Innehåller namnet på tidskriften en nationell 

benämning? Vem står som utgivare av tidskriften? Har tidskriftens webbsida en 

förteckning av redaktionspersonal och övriga medlemmar? Finns det någon tydlig 

uppgift om att artiklarna som är publicerade har blivit granskade? Frågorna som 

fungerar som tumregler vad gäller att söka efter artiklar är användbara men Denscombe 

skriver att det inte är självklara i sig. Svar på dessa frågor är en garanti för trovärdiga 

artiklar, men de kan vara till stor hjälp ändå (Denscombe 2016).  

 

Vidare skriver Denscombe (2016) om en webbplats trovärdighet som är en mycket 

relevant fråga i en litteratursökning. Återigen har Denscombe användbara frågor för att 

bedöma om en webbplats har trovärdig information. Webbsidans auktoritet? En 

webbsida bör se seriös och professionell ut. Webbsidans trovärdighet? Webbsidans 

innehåll bör vara skrivet med akademisk skrift. Webbsidans uppdatering? När var 

senaste uppdateringen på den webbsida som besöktes? Sista frågan som Denscombe 

ställer är Webbsidans popularitet? Ta reda på om webbsidan är populär eller inte. För att 

studiens process och resultat ska vara så trovärdigt som möjligt är det fördelaktigt att 

använda Denscombes frågor även i fallen där det handlar om webbsidorna (Denscombe 

2016).  

 

6.8 Urval 

 

Det här avsnittet visar tabell 1.2 där samtliga referenser till utvalda artiklar finns 

beskrivna.  

 

Alla sökningar som genomfördes finns inte representerade i tabellen utan endast de som 

gav studien användbara artiklar. Anledningen är att tabellens längd tar upp en stor del 
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sidor. En stor mängd sökningar gjordes innan det slutgiltiga valet för relevanta artiklar 

gjordes.  

 

Artiklarna som finns i tabell 1.2 är det urval som gjorts för att besvara studiens 

frågeställning.  För att en artikel ska bedömas som relevant för att besvara studiens 

frågeställning sattes urvalskriterier upp. Kriteriet är att artikeln skulle innehålla någon 

form av arbete eller beskrivning kring laborativa material i matematik. Artiklarna får 

lov att behandla elever i åldrar mellan fem till femton år. Vår tolkning är att idéer med 

laborativa material i det åldersspannet kan omsättas till lågstadiet för att utvecklas eller 

skalas ner till behändig nivå. Sökorden sattes till “konkret” och “manipulativ” på 

engelska och svenska för att få fram önskvärda artiklar. Alternativet peer review på de 

olika söksidor som används är ett krav för att artiklarna ska hålla en vetenskaplig nivå.  

 

6.9 Tabell 1.2 
 

Tabell 1.2 

Databas sökord/sökfråga/avgränsningar Sökträffar Utvalda referenser 

ERIC concrete* manipulative* 

mathematic* 
 peer rewied 

203 D'Angelo, Frank & Iliev, 

Nevin . (2012). Teaching 

Mathematics to Young 

Children through the Use of 

Concrete and Virtual 

Manipulatives. Online 

Submission, 11pp. 

ERIC concrete* manipulative* 

mathematic* 
-Peer rewied 
-2000-2016 

60 Swan, Paul & Marshall, Linda 

(2010). Revisiting Mathematics 

Manipulative Materials. 

Australian Primary Mathematics 

Classroom, v15 n2 p13-19 2010 

Petersen Lori A & McNeil, 

Nicole M (2012). Effects of 

Perceptually Rich 

Manipulatives on Preschoolers' 

Counting Performance: 

Established Knowledge 

Counts. Child Development 

Volume 84, Issue 3 May/June 

2013 
Pages 1020–1033 

ERIC Math* concrete manipulativ* 
 Peer review 

123 Larkin, Kevin. (2016). 
Mathematics Education and 

Manipulatives: Which, When, 

How? Australian Primary 

Mathematics Classroom 
Volume 21 Issue 1 (2016) 

http://search.informit.com.au/browseJournalTitle;res=IELHSS;issn=1326-0286
http://search.informit.com.au/browseJournalTitle;res=IELHSS;issn=1326-0286
http://search.informit.com.au/browsePublication;py=2016;vol=21;res=IELHSS;issn=1326-0286;iss=1


  
 

18 

ERIC Math* concrete manipulativ* 
 peer review 

123 McGuire, Patrick, Kinzie, 

Mable B. & Berch, Daniel B. 

(2012). Developing Number 

Sense in Pre-K with Five-

Frames. Early Childhood 

Education Journal, 40(4), 213-

222 

Libris Laborativt material matematik* 
-avhandlingar 

8 Engvall, Margareta. (2013). 

Handlingar i 

matematikklassrummet: En 

studie av 

undervisningsverksamheter på 

lågstadiet då räknemetoder för 

addition och subtraktion är i 

fokus. Doktorsavhandling, 

Linköpings universitet, 

Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande. 

ERIC Math manipulative* elementary 
 peer reviewed 

791 
Puchner, Laurel, Taylor, Ann, 

O’Donnel, Barbara & Fick, 

Kathleen. (2008). Teacher 

Learning and Mathematics 

Manipulatives:A Collective 

Case Study About Teacher Use 

of Manipulatives in Elementary 

and Middle 

School    Mathematics.  School 

Science and 

MathematicsVolume 108, Issue 

7 November 2008 Pages 313–

325 

ERIC Math* concrete manipulativ* 
 peer review 

123 Thompson, Patrick W (1994). 

Concrete materials and teaching 

for mathematical understanding, 

Arithmetic Teacher 41(9) 

(1994) 556-558 

SwePub Matematikundervisning, 

undervisningsmaterial 
-Peer review 

1 

Trygg, Lena (2014). 

Undervisning med laborativa 

material. 

Matematikundervisning i 

praktiken. s. 176-183 

ERIC Math manipulative* elementary 
-peer reviewed 

62 

Moch, Peggy L (2002). 

Manipulatives Work! The 

http://www.tandfonline.com/toc/utef20/current
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Educational Forum  Volume 66, 

2002 - Issue 1 

 

SwePub laborativ* matematik* skola* 
 

1 Rystedt, Elisabeth & Trygg, 

Lena (2010). 

Matematikverkstad - en 

handledning för att bygga, 

använda och utveckla 

matematikverkstäder. 

Nationellt Centrum för 

Matematikutbildning, 

Göteborgs universitet 

ERIC Teaching children concrete 

manipulatives 
-Peer rewied 

25 Rosen, Dina & Hoffman, Jo 

(2009). Integrating Concrete 

and Virtual Manipulatives in 

Early Childhood Mathematics, 

National Association for the 

Education of Young Children 

v64 n3 p26-33 May 2009 
Clements Douglas H. & 

McMillen, Sue (1996). 

RETHINKING "CONCRETE" 

MANIPULATIVES. Teaching 

Children Mathematics Vol. 2, 

No. 5 (January 1996), pp. 270-

279 

SwePub (Laborativ* OR konkret*) matematik* 
-tidsskriftsartikel 
-refereegranskat 

8 Högström, Per, Ottander, 

Christina & Benckert, Sylvia 

(2006). Lärares mål med 

laborativt arbete: Utveckla 

förståelse och intresse. Nordina 

Vol 2, No 3 (2006)  

Tabell 1.2 redovisar de artiklar som valdes ut. Databas, sökord, antal träffar och referens på artikeln 

finns i kolumnerna. Totalt valdes 12 artiklar ut för att användas till studien. 

 

7 Validitet och Reliabilitet 
 

Det finns två synsätt att använda sig av vid en djupare analys av artiklar. Reliabilitet och 

validitet. Dessa synsätt används vid läsningen av artiklar innan slutgiltigt val. Synsätten 

användes även i läsning av den här studien i syfte att försöka tyda validiteten och 

reliabiliteten från en utomståendes perspektiv. 

 

Reliabiliteten syftar till studiens tillförlitlighet, alltså hur noga studien genomförts och 

om man som läsare kan följa processen. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013) definierar i sin bok reliabilitet som mätmetodens förmåga att ge samma mätvärde 

http://www.tandfonline.com/toc/utef20/current
http://www.tandfonline.com/toc/utef20/66/1
https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/issue/view/56
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vid upprepade försök (2013). Förenklat sagt: Blir resultatet samma om undersökningen i 

studien genomförs på samma sätt igen? (Allwood & Erikson 2010).  

 

Ger artiklarnas resultat en trovärdig bild av det som undersöks? (Johansson & Svedner 

2010). Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver validitet som ett 

instruments förmåga att mäta det som ska mätas. Enkelt översatt, mäts det som ska 

mätas? Allwood och Erikson (2010) ger exempel på allmänna validitetskriterier som 

kan ställas i relation till de här artiklarnas resultat: Är studiens resultat trovärdiga?, Går 

de att lita på? och Går de att bekräfta? (Allwood & Erikson 2010). Är undersökningens 

frågor ställda på ett sätt som passar in i vad undersökningen vill undersöka? 

 

8 God forskningssed 
 

Hermerèn (2011) skriver om god forskningsetik ur finansiellt perspektiv. De artiklar 

som valts ut till den här litteraturstudien har undersökt i största möjliga mån efter spår 

av finansiering som gör att resultatet blir vinklat till någon parts fördel. Det kan 

exempelvis vara ett företag eller privatperson som finansierar en forskare som skriver en 

rapport där resultatet ger produkten en god feedback (Hermerèn 2011). Den enda artikel 

där någon sorts ställning till finansiell profitering syns är Kevin Larkin (2016) som 

skriver att iTunes inte är lämplig att lita på helt när det gäller att välja läromedels-appar. 

Appar tillhör det digitala laborativa materialet som inte tas upp i den här studien men 

som beskrivet är detta den enda finansiella ställningen som finns i utvalda artiklar.  

9 Resultat 
 

Här presenteras resultatet av den systematiska litteraturstudien i förhållande till 

frågeställningarna. Frågeställningarna är: När är laborativt material användbart i 

matematik?, Hur kan laborativa material användas inom matematik? och Vilken 

betydelse har lärares kunskap för ett laborativt arbetssätt i matematiken?  Det finns tre 

avsnitt där varje avsnitt redovisar svaret på varje enskild fråga.  

 

9.1 När är laborativa material användbart i matematik? 
 

D’Angelo och Iliev (2012) menar att en viktig aspekt av en matematikundervisning för 

unga elever är användande av laborativa material. Desto tidigare både föräldrar och 



  
 

21 

lärare tillåter barn att använda laborativa material och bekanta sig med dessa, desto 

bättre kompetens kommer barnet senare att ha inom matematik (D’Angelo & Iliev 

2012).  

 

Rosen och Hoffman (2009) menar att lärare använder konkreta material i undervisning 

med unga elever för att hjälpa dem utforska matematiska koncept och konvertera 

abstrakta matematiska idéer till konkreta modeller. Många skolor har redskapen som 

behövs och lärare har möjligheten att dra nytta av sådana material för att förbättra 

matematiska instruktioner som är passande för eleverna (Rosen & Hoffman 2009). 

Engvall (2013) skriver att forskare därmed rekommenderar laborativa material i 

matematikundervisning när elever ska lära sig något nytt område. Tanken är då att 

elever ska kunna gå från det konkreta till det abstrakta (Engvall 2013).  

 

Moch (2002) skriver i sin artikel att det enligt Fuson, Carpenter och Moser är viktigt att 

ha laborativa material tillgängliga för elever för att stötta deras tankegångar. Elever har 

ju  “använt laborativa objekt för att förklara situationer långt innan de har memorerat 

fakta eller lärt sig använda symboler” (Moch 2002:83). Stein och Bovalino (2001:356) 

har styrkt detta argument genom uttalandet: 

 

“Konkreta material kan vara viktiga verktyg för att hjälpa elever att tänka och 

resonera genom mer meningsfulla sätt. Genom att ge elever konkreta sätt att 

jämföra och verka på antal, med exempelvis brickor och kuber, kan det bidra till 

utveckling av välgrundad och sammanlänkad förståelse för matematiska idéer” 

(Moch 2002:83).  

 

Vidare menar Moch (2002) att användning av laborativa material i klassrummen är 

nödvändiga eftersom de ger eleverna möjlighet att skapa en förståelse för matematiken 

de försöker lära på ett naturligt sätt. Som Heuser (2000:289) noterade,  

 

"När elever blir uppmuntrade att följa sina egna intressen medan de hanterar 

laborativa objekt kan de lära sig mer än när läraren dirigerar varje drag” 

(Moch 2002:83). 
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Enligt Högström, Ottander och Benckert (2006) studie upptäcktes att lärarnes mål med 

ett laborativt arbete innehåller både kognitiva, affektiva och psykomotoriska aspekter. 

Den kognitiva aspekten menar en utveckling av kunskap och förståelse, den affektiva 

till attityd och motivation och den psykomotoriska aspekten till laborativa färdigheter 

och arbetssätt. Det visade sig att kognitiva aspekter, alltså utveckling av kunskap och 

förståelse, var det allra vanligaste målet som en lärare hade med arbetet kring laborativa 

material. Resultatet kring kognitiv förståelse som det vanligaste målet med laborativa 

material betonar vikten av lärarens roll (Högström, Ottander & Benckert 2006). 

 

Swan och Marshall (2010) skriver att en lärare behöver vara tydlig och ge grundlig 

förklaring till hur ett laborativt material ska användas i olika situationer. Vidare står att 

bara för att elever får tillgång till laborativa material i matematiken betyder det inte att 

de automatiskt vet hur de ska göra. Det behövs en förklaring av när vilket material är 

lämpligt för vilka situationer i matematiken för att uträkning och inlärning ska bli 

effektiv (Swan & Marshall 2010).  

 

Thompson (1994) menar i sin slutsats att det är lätt att göra fel i arbetet med laborativa 

material (Thompson 1994). Därmed hävdar också Petersen och McNeil (2012) att 

pedagoger använder laborativa material för att hjälpa elever med förståelse för 

matematiska begrepp. Men det gäller att använda rätt laborativa material i rätt 

matematiska situationer för att effekten av materialet ska bli så bra som möjligt 

(Petersen & McNeil 2012).  

 

Clements och McMillen (1996) skriver också att elevernas resultat visar sig förbättras 

om eleverna får tillgång till laborativa material. Elever får även en positiv syn på 

matematiken och blir motiverade om läraren använder laborativa material i sina 

genomgångar (Clements & McMillen 1996). Moch (2002) skriver även  att laborativa 

material kan inte lösa varje problem som elever stöter på men många problem kan 

undvikas helt och hållet genom att tillåta eleverna att arbeta med konkreta material 

istället för att hantera dem på en mer abstrakt nivå (Moch 2002). 
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9.2 Hur kan laborativa material användas inom matematik?  

 

Patric W Thompson (1994) menar att laborativa material i matematik har två lämpliga 

syften: Det ena handlar om läraren och elevens samtal kring det laborativa materialet. 

Samtalet bör handla om vad eleven tror om materialet och vad man kan göra med det. 

Det andra syftet Thompson skriver om är att elever ges möjlighet att reflektera över sina 

handlingar med hjälp av laborativa material. Samtal kring uppgifter i matematik med 

laborativt material hjälper elever att tänka (Thompson 1994). McGuire, Kinzie och 

Berch (2012) skriver att en del elever i lågstadiet (early elementary) har svårt att se 

kopplingen mellan uträkningar med laborativa material och abstrakt räkning. Läraren 

bör alltid förklara kopplingen mellan det konkreta och abstrakta oavsett talens storlek 

och svårighetsgrad (McGuire, Kinzie & Berch 2012).  

 

D’Angelo och Iliev (2012) skriver att användandet av laborativt material i 

matematikundervisning hjälper elever gå från det konkreta till det abstrakta. Ju tidigare 

läraren introducerar laborativt material desto högre matematisk kompetens kommer 

eleven att ha i framtiden. D’Angelo och Iliev fortsätter med att skriva hur lärare behöver 

vara insatta i sina elevers kunskapsnivå för att kunna presentera lämpligt laborativt 

material. Lärare bör även sträva efter att ha ett klassrumsklimat som uppmuntrar 

dialoger i uppgifter (D’Angelo & Iliev 2012). Margareta Engvall (2013) menar att lärare 

som valt ut laborativt material innan lektionen får möjlighet att tänka ut vilka 

kopplingar som kan göras med materialet och det nya räknesättet som ska genomföras 

för att koppla vidare på den redan befintliga kunskap elever har (Engvall 2013).  

 

Rystedt och Trygg (2010) beskriver en undersökning om matematikresultat mellan två 

grupper lågstadieelever. Den ena gruppen elever fick undervisning med laborativa 

material som i den här undersökningen utgjordes av sedlar och mynt. Den andra 

gruppen fick undervisning genom vanliga arbetsblad. Resultatet visade att elevgruppen 

som fick använda laborativa material fick högre resultat än vad gruppen som använde 

arbetsblad fick (Rystedt & Trygg 2010).  

 

Rystedt och Trygg (2010) skriver vidare att en vanlig inlärningsgång för elever är att 

använda laborativa material för att addera, subtrahera och räkna antal. Därefter görs 

beräkningar med skrivna siffror. Problem kan förekomma när elever ska räkna negativa 
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tal då man inte kan ta bort fler antal än det finns. En möjlig lösning presenteras som att 

ha annan färg på föremål som representerar negativa tal. Ytterligare en lösning kan vara 

att lärare introducerar negativa tal tidigt för elever (Rystedt & Trygg 2010).  

 

Clements och McMillen (1996) skriver att elever inte använder laborativa material 

tillräckligt mycket för att lära sig använda materialet som ett verktyg för att tänka kring 

matematiken. De menar att lektioner där arbete med laborativt material inte är 

tillräckligt långa för att kunskap kring laborativa material som verktyg ska kunna 

befästas hos elever. Vidare skriver Clements och McMillen även om risken med 

överanvändning av laborativa material hos elever som inte behöver det (Clements & 

McMillen 1996). D’Angelo och Iliev (2012) påpekar lärarens ansvar i att lära sig varje 

elevs nivå av kunskap för att eleven ska kunna utvecklas (D’Angelo & Iliev 2012).  

 

Vidare talar Clements och McMillen (1996) om hur lärare ska uppmuntra elever till att 

använda laborativa material för att lösa matematiska problem och sedan förklara stegen 

i den process som leder till lösningen. De menar att elever som förklarar stegen med 

hjälp av materialet och även analyserar de misstag som kan ha uppkommit utvecklas i 

sin förståelse (Clements & McMillen 1996). Som tidigare nämnt utvecklas, enligt 

Thompson (1994), elevernas förståelse när de får möjlighet att förklara lösningen i en 

diskussion och kan visa uträkningen med laborativa materialet (Thompson 1994).  

 

9.3 Vilken betydelse har lärare i matematikundervisning med ett 
laborativt arbetssätt? 

 

Trygg (2014) menar att när man arbetar med laborativt material i 

matematikundervisningen är det viktigt att läraren reflekterar till hur och varför 

materialet ska användas för att hjälpa eleverna se matematiken i konkreta sammanhang. 

Det laborativa materialet kan inte på egen hand förbättra undervisningen, utan behöver 

pedagogisk styrning av läraren (Trygg 2014). Engvall (2013) talar om att ifall läraren 

planerar vilket material som ska användas i undervisningen kan läraren innan lektionen 

tänka ut vilka kopplingar som kan göras med hjälp av representationen, mellan deras 

befintliga kunskaper och det som de ska lära sig (Engvall 2013).  

 

Vidare skriver Trygg (2014) att lärarens roll är speciellt viktigt för barn i de yngre 

åldrarna vid användning av laborativa material då de inte har verktygen för att använda 
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materialet på rätt sätt. Desto äldre eleverna är, desto mer självständiga kan eleverna bli 

när de vill använda laborativt material (Trygg 2014). Thompson (1994) menar att 

läraren kan, genom att välja lämpligt material för sin undervisning, ges möjligheten att 

redan innan fundera på vilka olika tolkningar och idéer materialet kan väcka hos elever. 

Alla elever ser inte samma tolkning som läraren ser eller vill förmedla, och vissa ser 

olika tolkningar till materialet som presenteras (Thompson 1994). D’Angelo och Iliev 

(2012) talar också om att läraren också måste vara medveten om vilken kunskapsnivå 

eleven befinner sig i för att kunna välja ut lämpligt material och presentera det på rätt 

sätt (D’Angelo & Iliev 2012). Thompson (1994) menar vidare att läraren genom 

diskussioner och kommunikation med eleverna kan öppna upp elevernas olika 

tolkningar och få en insyn hur eleven lär sig och eleverna kan få fler inblickar hur man 

kan tänka och tolka det (Thompson 1994).  

 

Puchner, Taylor, O’Donnell och Fick (2008) skriver att matematik är en konstruktiv 

process och eleven tolkar oftast inte samma representationer av det laborativa materialet 

som läraren själv tolkar, eller tror att eleven tolkar. Man vill att eleverna ska kunna, med 

hjälp av laborativa material, kunna förstå matematiska processer från grunden. Då kan 

inte läraren nöja sig med att eleven upprepar exakt det läraren har lärt ut för då har 

troligen inte eleven förstått det som läraren vill lära ut (Puchner, Taylor, O’Donnell & 

Fick 2008). 

 

Engvall (2013) menar, som även styrks i Moyers forskning att det är svårt för lärare att 

förstå elevers tankegångar när de representerar det med laborativa material. Är inte 

materialet styrt och bestämt av läraren försvårar det processen ännu mer för läraren att 

kunna tolka elever tankesätt. Elevernas förutsättningar att kunna använda laborativt 

material som hjälpmedel inom matematik ligger på hur läraren planerar och förbereder 

undervisningen med det laborativa materialet (Engvall 2013). Vidare styrker Puchner, 

Taylor, O’Donnell och Fick (2008) detta genom att de skriver att en av de stora 

anledningar till att laborativa material inte stöttar eleverna som läraren förväntar sig, är 

att det är svårare att använda laborativa material än vad många inser (Puchner, Taylor, 

O’Donnell & Fick 2008). 
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10 Analys 
 

Artiklarna som är utvalda kommer att analyseras enligt en innehållsanalys. Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver att en innehållsanalys kännetecknas av 

att man stegvis systematiserar och sorterar data för att enklare kunna identifiera olika 

mönster och teman. Analysmetoden väljs efter vad som passar till frågeställning och 

metod. Det sociokulturella perspektivet har använts för att tolka analysen (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013).  

 

I tabell 1.1 redovisas tre övergripande teman, Möjligheter, Handledning och 

Användning, som användes i analysen.   

 

I Möjligheter finns vad som klassas som vilka möjligheter det finns med laborativa 

material. Finns det någon möjlighet till lärande enligt utvalda artiklar? 

Utvecklingspotential är ett möjligt resultat av laborativa material i matematiken. Det 

finns möjligheter för elever i svårigheter att gå mot fördjupad utveckling inom ett 

område med hjälp av laborativa material.  

 

Handledningen innefattar lärarens roll och lärarutbildning. Hur ska läraren agera för att 

lärprocessen ska bli tillräckligt tillfredsställande? Hur ska informationen föras över till 

eleverna? Vygotskij menar att kunskap kan föras över genom tre olika sätt. Antingen 

genom internalisering eller så härmar den kunskapssökande den som är mer kompetent 

inom området. Att skapa kunskap tillsammans med andra elever är ytterligare en 

möjlighet, men studien fokuserar på läraren och har därför inte varit föremål för analys. 

Nämns lärarens egen kompetens? Hur är det med utbildning inom det laborativa 

materialet enligt artiklarna?  

 

Det tredje temat, Användning har tre kodord: Material, tillgänglighet och ramfaktorer. 

Materialet är de konkreta hjälpmedel som bidrar i lärprocessen. Alltså det kulturella 

redskapet som kommer från språkliga och materiella redskapen. Tillgängligheten 

beskriver huruvida elever tillåts att använda materialet fritt. Ramfaktorer är vad som 

ligger över lärarens befogenheter som skolans ekonomi eller förvaringsmöjligheter.  
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10.1 Redogörelse för Möjligheter  

 

Samtliga tolv artiklar redovisar mer eller mindre vilka möjligheter som ett laborativt 

arbetssätt kan tillföra undervisningen i matematiken. Vi talar om lärande, 

utvecklingspotential och elever i svårigheter som kodord i temat för möjligheter.  

 

Thompson (1994) skriver om hur laborativa material kan hjälpa till i samtalet mellan 

lärare och elev eller elev och elev. Eleven får möjlighet att förklara sin tankegång i 

uträkningen med hjälp av att diskutera och visa med det laborativa materialet. I relation 

till den här studiens teoretiska perspektiv kan vi med hjälp av Thompson se hur det 

sociala samspelet tydliggörs med laborativa material.  

 

Clements och McMillen (1996) beskriver att laborativa material i matematik kan ge 

elever en annan inställning till det annars traditionellt “torra” ämnet matematik. Får 

elever instruktioner och möjlighet att få använda konkreta objekt i uppgifter kan elevers 

attityder ändras. Petersen och McNeil (2012) skriver också om laborativa material som 

en slags motivation för ämnet matematik.  

 

Vidare skriver Petersen och McNeil (2012) om hur kunskap kring hur elever tolkar 

laborativa material ger lärare möjligheten att identifiera vilka typer av material som 

antingen hjälper eleverna eller hindrar dem i sin utveckling. Thompson (1994) tar upp 

hur elever kan använda laborativa material på ett annat sätt än vad läraren inledningsvis 

tänkt men att slutprodukten ändå blir korrekt. Lärprocessen mot fördjupad kunskap i 

matematik har då eventuellt påverkats av elevsamarbete i andra sammanhang.  

 

Margareta Engvall (2013) beskriver två verksamhetstyper i matematik i sin avhandling, 

procedurinriktad- och procedur och kommunikationsinriktad verksamhet. Här förklaras 

hur laborativa material används i den procedur- och kommunikationsinriktade 

verksamheten som ett sätt för att eleverna själva ska få möjlighet att lösa uppgifter som 

presenteras. Det laborativa materialet används också när elever visar resten av klassen 

hur de löser uppgifter (Engvall 2013).   
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10.2 Redogörelse för Handledning 

 

Genom analysen av artiklar har det framkommit att lärarens roll är av yttersta vikt när 

det gäller arbete med laborativa material. Temat Handledning delade vi upp i kodorden 

Lärarroll och Lärarutbildning. Alla artiklar tar på något sätt upp lärarens kunskaper 

kring undervisning av laborativa material men få ger konkreta förslag på en lösning.  

 

Engvall (2013) beskriver att läraren i den procedur och kommunikationsinriktade 

verksamheten inte har en framträdande roll utan att elever istället får ett större utbud av 

material för att själva lösa uppgifter (Engvall 2013). Med tanke på vad övriga artiklar 

som rör vid ämnet skriver om lärarens roll får vi anta att lärarna i just den här 

verksamheten har gett elever en mycket grundlig kunskap i hur laborativa materialet ska 

användas på rätt sätt. Vikten av korrekt handledning blir betydligt mer synlig när Swan 

och Marshall (2010) poängterar att bara för att man har tillgång till laborativa material i 

matematikundervisning räcker det inte att ge eleverna materialet direkt och sedan 

hoppas att de löser uppgifterna. Elever som inte får korrekt undervisning kring det 

laborativa materialet riskerar att få fel uppfattning om dess användningsområde vilket 

gör att eleven utvecklar fel kunskaper och inte begriper nytt innehåll när det presenteras 

(Swan & Marshall 2010).  

 

Vidare tar Rystedt och Trygg (2010) upp att det ställs stora krav på lärare i användning 

av laborativa material för att elever ska kunna utvecklas önskvärt. De skriver att en 

lärare med adekvat utbildning inom didaktik ska klara av vardaglig matematik med 

laborativa material. Lärare måste dock ges tid till att själva undersöka och bli bekanta 

med materialet för att sedan kunna föra det vidare till elever (Rystedt & Trygg 2010). 

Swan och Marshall (2010) ställer vidare frågan varför lärare inte har mer utbildning i 

laborativa material när det läggs ner en hel del pengar på det (Swan & Marshall 2010).  

 

Rystedt och Trygg (2010) skriver att lärare behöver vara medveten om hur olika 

material kan hjälpa eleven att bilda begreppsförmåga för matematiken. D’Angelo och 

Iliev (2012) menar att ju mer insatt en lärare är i elevens nuvarande kunskap desto bättre 

kan lämpligt laborativt material presenteras för att eleven ska utveckla sina matematiska 

kunskaper.  
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10.3 Redogörelse för Användning 

 

Temat Användning har tre kodord: Material, Tillgänglighet och Ramfaktorer. Materialet 

redovisar vilket material som artiklar behandlar. Tillgänglighet är en avgörande faktor i 

ett laborativt arbetssätt vilket vi försökt identifiera i de olika artiklarna. Ramfaktorer är 

det övriga, allt praktiskt kring arbetet. 

 

Analyseringen efter laborativa material i artiklarna visar att de flesta författarna skriver 

mer om laborativa material som fenomen utan att ge exempel på vad som faktiskt kan 

användas. Som beskrivet tidigare har Gudrun Malmer (2002) varit den största källan för 

information kring vilka olika laborativa material som finns. Av de tolv utvalda 

artiklarna finns det fyra artiklar som vi tycker ger någorlunda konkreta beskrivningar på 

användande av laborativa material som konkreta objekt. Visserligen har artiklar där 

författarna velat lägga fram en specifik produkt valts bort. Rystedt och Trygg (2010) rör 

vid ämnet när de pratar om att färgade kuber kan representera negativa tal. Kevin Larkin 

(2016) skriver om bland annat om hur en våg kan användas för olika uppgifter. Larkin 

(2016) har även en bilaga där olika laborativa material finns på bilder. Här kan vi se 

dominobrickor och cuisenairestavar. McGuire, Kinzie och Berch (2012) visar flera olika 

rutnät med brickor för olika uträkningar. Swan och Marshall (2010) visar bilder på olika 

laborativa material som används i matematiken. 

 

Petersen och McNeil (2012) tar upp två sidor kring laborativa material som konkreta 

objekt. Färgglada objekt som används till uppgifter kan ha en positivt effekt på 

inställningen till matematiken, men det kan även vara ett hinder då fokus hamnar på det 

illustrerade eller hur objektet i sig är utformat. Här menas att en elev som använder ett 

fantasifullt objekt till sin uträkning kan bli distraherad och helt tappa fokus på vad 

uppgiften går ut på (Petersen & McNeil 2012). Det kan även bli en viss överanvändning 

av laborativa material för vissa elever menar Clements och McMillen (1996). Dels 

elever som redan kan kopplingen mellan konkret och abstrakt som lägger ner mycket tid 

på att använda objekten, dels elever som tar objekt för att de är “fina” men slösar tid på 

objektet i sig (Clements & McMillen 1996).  

 

De artiklar som tar upp varför verksamma lärare inte använder laborativa material i sin 

undervisning ger en mycket kort beskrivning på varför. Den vanligaste orsaken verkar 
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vara tiden som det tar att arbeta kring det. Margareta Engvall (2013) ger en förklaring 

till varför det ser ut som det gör. Hon skriver om hur läroboken är det dominerande 

mediet i matematikundervisningen i skolan. De elever som blir klara med de sidor som 

ska göras klara blir tilldelade extrauppgifter som kan innehålla arbete med laborativa 

material. Detta menar Engvall fungerar som belöning för de mer begåvade eleverna 

(Engvall 2013). Tillgängligheten till laborativa material i det här fallet är mycket lågt. 

Att laborativa material ses som belöning snarare än komplement för förståelse är något 

som egentligen inte ska ske. Vår tolkning på varför det ser ut på det viset runt om i vissa 

skolor är lärares inställning till laborativa materialet som något barnsligt och mer lek. 

Rystedt och Trygg (2010) ger en något mer detaljerad beskrivning om anledningen till 

varför lärare som är intresserade av arbete med laborativa material inte använde det i sin 

undervisning. Några av anledningarna var:  

 

“– brist på pengar 

– brist på tid 

– elevers beteende och uppförande: det blir högljutt och stökigt i 

klassrummet, eleverna kommer att förstöra materialet 

– svårt att hitta en god klassrumsorganisation 

– problem med hantering av material: att låna och lämna tillbaka, sortera 

och ha koll på om delar saknas 

– utrymme för laborativa material saknas.” 

 

(Rystedt & Trygg 2010:54) 

 

Den här studien har i tidigare avsnitt påpekat hur det laborativa materialet försvinner av 

olika anledningar ju högre upp i åldrarna man kommer. Rystedt och Trygg (2010) tar 

även upp detta: 

 

“– en inspirerad lärare köper material som sen blir bortglömt i skåpen när 

läraren lämnar skolan 

– den första entusiasmen inför ett nytt material lägger sig efter ett tag och sedan 

vet inte andra hur det ska användas 

– material köps för att det trendigt och efter ett tag dör trenden ut  
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– inköp har gjorts när en skicklig försäljare övertygat personalen om att 

materialet kommer att ”lösa alla problem” 

– fel köp görs när lärarna får veta att de i slutet av en budgetperiod snabbt 

måste bestämma sig för inköp och förhastade beslut tas.” 

 

(Rystedt & Trygg 2010:54) 

 

Analysen av anledningar till varför inte material används tycker vi summeras utmärkt i 

Rystedt och Tryggs (2010) punkter här ovan. Den allra mest utmärkande punkten anser 

vi vara den sista om felköp i slutet av en budgetperiod. Ett hastigt beslut som resulterar i 

ett misslyckat inköp kan göra att ingen i framtiden vill göra om det misstaget. En 

engagerad lärare kan bli nedröstad snabbt när förslaget kommer upp igen. 

 

11 Diskussion 
 

Diskussionen inleds med en påminnelse av syftet och frågeställningen till studien:  

 

Syftet med litteraturstudien är att bidra med kunskap om ett laborativt arbetssätt inom 

matematikundervisning i grundskolans tidigare år för lärare.  

 

 När är laborativt material användbart i matematik?   

 Hur kan laborativa material användas inom matematik?  

 Vilken betydelse har lärares kunskap för ett laborativt arbetssätt i 

matematikundervisning? 

 

Det som framkommit tydligast i de flesta av de vetenskapliga artiklarna vi analyserat, är 

vikten av hur lärare faktiskt ska använda laborativa material. Används de inte på rätt sätt 

så används de helt enkelt i onödan. Därför är vikten av lärares kompetens inom 

användandet av laborativa material i matematikundervisningen nyckeln till en lyckad 

lärprocess som kan leda till utvecklingspotential mot fördjupade matematikkunskaper. 

D’Angelo och Iliev (2012) och Thompson (1994) menar att lärares kunskaper kring sina 

egna elevers kunskaper samt användningsområden för laborativa material är en viktig 

faktor för en lyckad undervisning.  
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11.1 Resultatdiskussion 

 

Eftersom barn redan tidigt lärt sig använda laborativa material genom diverse aktiviteter 

med språkliga och materiella redskap för att förstå saker eller göra sig själva förstådda 

framstår det som en naturlig metod att använda även i matematikinlärning- och 

undervisning. Dock finns ingen forskning ännu som bekräftar att laborativa material 

faktiskt gynnar varje elev. Flera faktorer påverkar resultaten hos elever inom 

matematiken i användandet av laborativa material. Därför är det en forskning som 

fortfarande pågår och inte har något direkt svar.  

 

Eftersom det inte finns någon direkt fullt tydlig och konkret forskning som påvisar att 

laborativa material verkligen gynnar alla elever rent generellt så kan man inte 

säkerställa dess effektivitet i matematikklassrummen (Clements & McMillen 1996). 

Däremot framkommer alltigenom studien med hjälp av litteraturen ett tema som menar 

är att laborativa material är nyttiga i matematikklassrum och underlättar både elevers 

förståelse och lärares matematikundervisning genom att nå fram till eleverna på ett 

annat sätt än enbart genom den traditionella undervisningen. Forskning som styrker 

detta är bland annat Moch (2002) som menar att problemen elever stöter på inte alltid 

kan lösas med laborativa material, men att många trots allt kan undvikas genom att de 

får möjlighet att arbeta konkret med problemet. 

 

En förmåga i matematiken är att kunna verbalt formulera sig med ett matematiskt språk 

enligt syftet från läroplanen:  

 

“Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera 

logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen 

också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens 

uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i 

vardagliga och matematiska sammanhang.” 

 

(Skolverket 2011:62) 

 

Till att börja med krävs ett klassrumsklimat där elever uppmuntras till att ha en dialog 

kring egentligen alla ämnen men i det här fallet främst matematik (D’Angelo & Iliev 
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2012). Thompson (1994) tar i sin artikel upp det här samtalet dels mellan lärare och elev 

och dels elev med elev. Han menar att samtalet kring matematiken med hjälp av 

laborativa material kan hjälpa elever att själva se processen och reflektera över varför 

det blev som det blev samtidigt som de får möjlighet att förklara stegen i uträkningen. 

Eventuella missberäkningar blir tydligare att upptäcka menar vilket gör att även detta 

blir föremål för reflektioner med materialet till hjälp. Det tillåtande klassrumsklimatet 

bör ha en så pass tillåtande attityd till eventuella felsvar att elever snarare ser fel som 

möjligheter (Thompson 1994).  

 

Det finns svårigheter hos yngre elever att se sammanhanget mellan abstrakta och 

konkreta händelser i matematiken. McGuire, Kinzie och Berch (2012) menar att elever 

kan ha svårt att märka kopplingen vilket även D’Angelo och Iliev (2012) skriver i sin 

artikel. D’Angelo och Iliev (2012) hävdar att en lösning kan vara att laborativa material 

introduceras tidigt i ett barns liv. McGuire, Kinzie och Berch (2012) menar också att 

lärare under lärprocessen bör förklara hur kopplingen mellan det konkreta och abstrakta 

ser ut oavsett hur självklart det aktuella området i matematiken är.  

 

Rystedt och Trygg (2010) menar att resultatet också föreslår att lärare kan påverka 

lärprocessen med hjälp av laborativa material i arbete med negativ matematik för yngre 

elever. De menar att föremål med en bestämd färg för negativa tal kan användas för den 

här typen av beräkningar. Exempelvis kan en ljusblå färg på en kub stå för minus ett. 

Elever som gör beräkningar med kuber blir då medvetna om den negativa tallinjen med 

hjälp av de ljusblåa kuberna (Rystedt & Trygg 2010).  

 

Trygg (2014) menar att laborativa material är tänkta att användas för att hjälpa elever i 

lärprocessen att förstå den abstrakta matematiken och göra den mer handfast och 

konkret. Men för att undervisning med laborativa material ska ge positiva resultat måste 

det styras av läraren. Imsen (2006) menar att lärare som inte tar sitt ansvar ordentligt i 

handledning av elever kan göra att elever går miste om sin egen inlärningspotential mot 

utveckling. Puchner, Taylor, O'Donnell och Fick (2008) talar om att det vanligaste felet 

lärare gör vid användning av laborativa material är att det tror att materialet ger alla 

elever samma representation som i läraren tänk. Thompson (1994) skriver att för att ett 

laborativt material ska användas för elevernas fördel måste läraren ha valt och planerat 

materialet efter vad det ska representeras. Läraren måste dock även tänka ut andra 
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möjliga tankesätt som eleverna kan tänka sig ha, för att alla ska förstå och ge dem en 

djupare kunskap om det som representeras. 

 

Det finns andra faktorer än lärarens kompetens som påverkar arbetet med laborativa 

material. Resultatet har bland annat visat att för färgglada konkreta material kan hindra 

elever då de kan bli distraherade (Petersen & McNeil 2012). Detta kan sättas i kontrast 

till vad Clements och McMillen (1996) skriver om att färgglada objekt kan användas för 

att motivera elever till ämnet matematiken. Återigen ställs lärarens kunskaper kring sina 

elever i fokus. En lärare som känner sina elever vet vad som passar till vem. Vet läraren 

om att en elev lätt blir distraherad av “roliga” objekt så bör de undvikas för elevens 

bästa. Presentera istället ett objekt som går att laborera med utan något speciellt 

utseende (Clements & McMillen 1996).  

 

För att summera upp resultatet i studien och sätta det i relation till lärares yrkespraktik 

kan vi konstatera att det finns både fördelar och nackdelar med att använda laborativa 

material i matematiken precis som Petersen och McNeil (2012) menar. Vilket material 

som passar i vilka matematiska sammanhang är något som en lärare måste arbeta med 

och bör få fortbildning i innan några didaktiska beslut tas. Som presenterat finns det risk 

för överanvändning av material när en lärare inte har fördjupat sig i materialet. Återigen 

kan det konstateras att lärarens roll i arbetet med laborativa material är bland det 

viktigaste för effektiv undervisning (Petersen & McNeil 2012). Vi kan därmed också 

ställa oss frågan hur elever ska kunna använda laborativa material om inte läraren har 

rätt kompetens? 

 

Allra sist vill vi klargöra att vi tror att laborativa material kommer vara ett mycket 

användbart komplement till vår undervisning i matematik. Vi har genom arbetet 

fördjupat vår kunskap inom området och lärt oss hur viktigt det är att vi själva känner 

oss säkra med materialet innan vi låter våra elever arbeta med det. Det laborativa 

materialet kommer förhoppningsvis att hjälpa våra elever med förståelsen. Därmed vill 

vi påstå att vi har svarat på vårt syfte med studien. 

 

11.2 Metoddiskussion 

 

Innan slutgiltig teori bestämdes till sociokulturellt perspektiv utforskades möjligheten 

kring konstruktivistiskt perspektiv och Piagets tankar. Flera olika böcker genomsöktes 



  
 

35 

efter argument för konstruktivismen. Vi kan anta att resultatet och analysen hade blivit 

annorlunda kring lärarens roll om studien haft ett konstruktivistiskt perspektiv.  

 

Piaget menade att det är viktigt att skolan erbjuder arbetsformer som uppmuntrar till 

självstyrda aktiviteter och grupparbete där elever samarbetar och utvecklar kunskap 

tillsammans. Vygotskijs teori uppmuntrar också till samarbete, men Piaget menade att 

elever som blir undervisade av lärare går miste om förståelse som de själva i sinom tid 

kunde upptäckt utan lärarens undervisning. Elever ska alltså få arbeta i frihet (Säljö 

2012). I förhållande till studiens resultat menar de olika artikelförfattarna att arbete med 

laborativa material inte är gynnsam om inte lärare förklara hur materialet ska användas. 

Felaktig användning kan skapa problem då materialet används på fel sätt. Enligt Piaget 

skulle då eleverna själva tänka ut vad materialen ska användas till medan läraren 

tillhandahåller materialet i fråga. Vi hade då fått fokusera mer på elevens förmåga att 

konstruera rätt teknik steg efter steg i användandet av det laborativa materialet.  

 

För att samla in data till den här litteraturstudien genomfördes flera sökningar i olika 

databaser. De databaser som användes nås genom Linnéuniversitets bibliotek. I 

ämnesguiden riktat till lärare på webbsidan finns länkar för att hitta relevanta databaser 

att söka passande artiklar. De databaser som användes för artikelsök var ERIC, SwePub 

och Libris. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver flera tips på hur 

sökningar kan gå till för att hitta data. Ett av dessa tips som användes till den här studien 

var att ta hjälp av bibliotekarie vilket gjordes med goda resultat. Bibliotekarien var till 

mycket stor hjälp i sökningen. 

 

De avgränsningar av artiklar som gjordes i studien gjordes med hänsyn till syftet och 

frågeställningarna. Artiklar som bara innehöll digitala laborativa material valdes bort 

(Se Framtida forskning). Artiklarnas publiceringsår hade ingen gräns i den här studien 

då laborativa material med sitt konkreta arbetssätt har funnits länge. Vi kunde ha gjort 

en avgränsning på publiceringsåret för att få mer aktuell forskning. 

 

Artikelförfattarnas teoretiska utgångspunkter var inget som påverkade den här studiens 

sociokulturella utgångspunkt. Hade det funnits mer tid kunde artiklarna valts ut med 

författare vars utgångspunkt varit densamma som den här studien.  
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Sökorden till laborativa material blev ibland problematiska då översättningen för 

konkret som är concrete betyder både konkret och cement på engelska. Math och 

concrete gav därför många träffar på ingenjörskonst. Detta är anledningen till att vissa 

sökträffar är långt över 100 i vissa fall.  

 

Sökningar genomfördes i även i MathEduc som både bibliotekarien och handledare 

rådde oss till. Efter flera sökningar efter material i den här databasen visade det sig att 

man var tvungen att betala för att få tillgång till hela artikeln. 

 

Sökningar efter opublicerade verk gjordes inte vilket med fördel hade kunnat göras för 

att få mer material. Gruppen ansåg att tiden inte räckte till för att leta efter sådana 

artiklar.  

 

Det är inte enkelt att göra en databassökning annorlunda, men sökorden kan vara mer 

varierande än vilka som presenteras i tabell 1.1. Det kan ha påverkat hur resultatet i 

slutändan blev då andra sökord eller kombinationer kunnat ge andra artiklar som lett till 

nya insikter kring ämnet.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att metoden i studien lett fram till ett resultat som 

besvarar frågeställningarna på ett relevant sätt. Metoden har gett möjlighet till att söka 

efter material i form av avhandlingar och artiklar med hjälp av sökord som anses 

relevanta till studiens ämne. Syftet har därför kunnat uppfyllas på ett tillfredsställande 

sätt.  

 

12 Kort sammanfattning 
 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie som undersökt hur laborativa material 

kan användas inom matematikundervisning för grundskolans tidigare år. En systematisk 

litteraturstudie innebär att ett urval av vetenskapliga artiklar analyseras efter syfte och 

frågeställningar för att sedan syntetiseras till en text. Ett sociokulturellt perspektiv har 

använts för att förstå och tolka artiklarna, resultatet och analysen.  

 

För att få tag på relevanta artiklar sattes urvalskriterier upp om vad artiklarna ska handla 

om. När urvalskriterier var bestämda genomfördes en litteratursökning i de olika 
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databaserna på Linnéuniversitetets bibliotek. Trovärdigheten och tillförlitligheten för 

potentiella artiklar granskades. Likaså granskades artiklarna på ett källkritiskt sätt och 

med etisk medvetenhet. Sökningarna resulterade i elva artiklar som bedömdes som 

relevanta för att besvara frågeställningarna för studien.  

 

Analysen genomfördes enligt innehållsanalys där teman och kodord bestämdes. 

Möjligheter, Handledning och Användning blev övergripande teman där artiklarnas 

innehåll sorterades. Sorteringen möjliggjorde ytterligare reflektioner kring användandet 

av laborativa material, lärarens roll och hur elever kan utvecklas med hjälp av dessa 

båda aspekter.  

 

Resultaten visar att laborativa material kan ge elever i lågstadiet möjligheter att utveckla 

förståelse för matematik. De laborativa materialen bör inte vara för färgglada och de bör 

inte heller överanvändas. För att elever ska kunna använda laborativa material på ett 

gynnsamt sätt krävs att läraren har givit en förklaring i hur materialet används. Det 

betyder att läraren måste förstå vilka möjligheter och användningsområden ett visst 

laborativt material har för olika elever och områden i matematiken.  

 

13 Slutsats 
 

Laborativa material är ett effektivt verktyg inom matematikundervisning. Det innebär 

förstås också då att det används på ett korrekt sätt. Kunskaper en pedagog besitter för att 

kunna använda laborativa material som ett redskap i matematikundervisning reflekteras 

på eleverna. Därför är användandet av laborativa material en guldgruva, när det används 

på ett korrekt sätt och när rätt material används inom rätt områden. Laborativa material 

används inom matematiken för att gå från det konkreta till det abstrakta. Målet med 

användandet av dessa material är att eleverna så småningom ska kunna föreställa sig 

dem i huvudet i sin tankegång utan att behöva använda dem. Vissa forskare menar 

dessutom på att ju tidigare elever tillåts att använda laborativa material, desto bättre går 

det för dem i framtiden inom matematiken. Lärarens kunskap inom 

matematikundervisning med laborativa material har dessutom påvisats ha ytterst 

relevant betydelse. Laborativa material behöver en pedagogisk styrning av läraren för 

att ge eleverna bästa möjliga kunskaper att använda materialen till sin fördel. Och när 

detta sker kan man se en förbättring i många matematikklassrum. 
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14 Framtida forskning 
 

Under arbetets gång har lästa artiklar vid flera tillfällen handlat om digitala laborativa 

material vilket vi valt bort i vår studie. Digitala laborativa material hade med stor fördel 

kunnat vara ett framtida område då fler och fler skolor börjar få tillgång till mer teknik 

som iPad. En studie kring digitala laborativa material med fokus på elevers inlärning av 

matematik hade varit mycket användbart för oss blivande lärare.  

 

En studie kring digitala laborativa material på iPads hade kunnat genomföras med 

elevintervjuer för att från elevperspektiv förstå hur och om eleven känner att det tillför 

dem någon form av kunskap och förståelse.  

 

Resultatet som presenteras skulle kunna omsättas till en empirisk studie. Med den 

information som tagits fram hade försök i klassrum med elever varit ett naturligt steg att 

ta. En studie där olika elevgrupper får ta del av laborativa material för uträkningar mot 

elevgrupper som räknar “vanligt”. Eller olika elevgrupper som får laborativa material 

utan förklaring ställt mot elever som får laborativa material med förklaring. Det finns en 

hel del områden som kan utgöra en mycket intressant studie.    

 

15 Sammanfattning 
 

Vi har gjort en systematisk litteraturstudie med fokus på laborativa material i 

matematik, främst för grundskolans yngre åldrar. Våra mål har varit att ta reda på när 

laborativa material är användbara i matematikundervisning, hur laborativa material kan 

användas inom matematik samt vilken betydelse lärarens kunskap har för eleverna i ett 

laborativt arbetssätt. Till att börja har vi sökt efter vetenskapliga artiklar genom olika 

databaser. Därefter har vi valt ut de artiklar som varit mest relevanta för våra 

frågeställningar. Med hjälp av dessa artiklar har vi sammanställt resultat som tydligast 

besvarat våra frågor. Vi har med hjälp av den sociokulturella teorin, som genomsyrar 

arbetet, analyserat och diskuterat olika forskning och resultat inom området laborativa 

material för att kunna dra slutsatser och finna svar inom intresseområdet. 
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Resultaten vi kommit fram till hoppas vi kunna hjälpa fler verksamma pedagoger och 

även forskare för att finna vidare svar på nya undersökningar inom ämnet. Eftersom det 

ännu inte finns konkreta svar på de frågor vi ställt eller forskare som kunnat dra 

generella slutsatser för att besvara de frågor som finns gällande material är detta en 

pågående forskning som kräver djupare analys med fler aspekter att ha i åtanke. För oss 

har det varit givande och intressant att förstå mer inom det laborativa arbetssättet i 

matematik då det är av stort intresse för oss. Därför hoppas vi på att även senare inom 

våra yrken kunna ta del av mer forskning på djupare nivå för att komma närmare svaret. 

 

Arbetet anser vi vara viktigt då användning av laborativa material är en så pass viktig 

del i matematikundervisning. Det är viktigt både för elever att kunna ha som hjälpmedel 

för inlärning av nya matematiska områden men också för pedagoger att veta hur de ska 

använda materialet på rätt sätt för att eleverna ska få en givande undervisning. Som 

tidigare nämnt finns laborativa material tillgängliga i nästintill de flesta klassrum men 

många gånger används de inte på rätt sätt inom rätt område. Därför är det som pedagog 

viktigt att veta hur man ska använda sig av olika laborativa material för att ge eleverna 

matematiska verktyg som hjälper dem i matematikutveckling- och inlärning. Det gäller 

både som en grupp tillsammans i klassrummet och som självständig individ i 

matematiken. Det är av största vikt att elever får tillgång till bästa möjliga 

matematikundervisning och därför ska de också få ha tillgång till hjälpmedel och 

material som gynnar dem i inlärningen redan tidigt. Med vårt arbete hoppas vi kunna 

hjälpa andra att bli bättre pedagoger genom att veta hur och varför laborativa material 

kan och ska användas. 
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