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Abstrakt 
Denna systematiska litteraturstudie inriktar sig på konkret material i 
matematikundervisning och inom taluppfattning. Syftet med studien är att beskriva 
vad forskning anser är av vikt vid användandet av konkret material i 
matematikundervisningen och inom taluppfattning. Studien bygger på 11 
vetenskapliga publikationer som valts ut och strukturerats för en innehållsanalys i ett 
kategoriseringsschema där vetenskaplig forskning om konkret material analyserats 
och sammanfattats. Publikationerna som studien bygger på har även analyserats 
utifrån teoretiska utgångspunkter och ramverk då detta påverkar studiens utfall. 
Resultatet tyder på att det finns både styrkor och svagheter med användandet av 
konkret material både generellt i matematikundervisning och inom taluppfattning. De 
generella styrkor som beskrivs är att konkret material förbättrar inlärning, väcker 
elevers intresse, att det passar alla elever samt utvecklar fler strategier och metoder. 
Styrkor inom taluppfattning är bland annat att elever utvecklar förståelse för en-till-
en samt lättare förståelse för tal och matematiska beräkningar. De generella svagheter 
som beskrivs är lärares bristande kunskap om konkret material, materialet kan leda 
till missförstånd och förvirring hos elever, det är barnsligt och materialet i sig leder 
inte till garanterad kunskap. Svagheter inom taluppfattning är bland annat att lärare 
använder tiobasmaterial för både positiva och negativa tal, elever har svårt att förstå 
tals relativa storlek och dess position på tallinjen. När lärare ska använda konkret 
material i sin undervisning behöver de ha ett tydligt syfte och mål. De behöver även 
kunskap om vad, hur och varför materialet ska användas. Lärare behöver överväga 
styrkorna och svagheterna med det konkreta material de avser använda.  

Nyckelord 
Konkret material, matematikundervisning, taluppfattning, styrkor, svagheter.   
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1 Inledning  
Grunden för all matematikförståelse bygger på en utvecklad taluppfattning i de tidiga 
skolåren (Malmer 2002). Taluppfattning handlar om en persons övergripande 
förståelse för och förmåga att använda tal samt utföra operationer (Reys et. al. 1995). 
Elever måste förstå att tal kan delas upp och att de kan ange antal och ordning. Det är 
i de tidiga skolåren taluppfattning ska befästas eftersom det har betydelse för 
framgång i matematik (Häggblom 2013). Ett sätt att befästa taluppfattning kan vara 
att använda konkret material i undervisningen. 
 
På lärarutbildningen i matematikkurserna betonas vikten av att använda konkret 
material för att elever ska få en ökad förståelse i matematik. Att arbeta med konkret 
matematik handlar om att synliggöra matematiskt innehåll med olika material. En 
viktig aspekt är att lärare tydliggör syftet med materialet för elever så att det framhävs 
och är lämpligt i sitt sammanhang (Skolverket 2011). Därför blir lärares organisation 
av undervisning med konkret material betydelsefull för resultatet av elevers 
inlärning.  
 
När vi varit ute i skolverksamheter har vi upplevt att många lärare känner sig osäkra 
hur de ska organisera sin undervisning med konkret material. Enligt våra erfarenheter 
leder osäkerheten till att lärare utesluter eller minimerar användningen av konkret 
material och fokus hamnar därmed till största del på räknande i matematikböcker. 
Utan konkret material försätts alla elever i en och samma undervisning vilket 
motsäger läroplanens övergripande mål då undervisning ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov (Skolverket 2019). Att undersöka styrkor och svagheter 
med konkret material i matematikundervisningen blir därmed viktigt eftersom många 
lärare avstår från användningen. Genom att känna till styrkor och svagheter med 
konkret material i matematik och inom taluppfattning kan lärare organisera en 
genomtänkt undervisning som gynnar elevers matematiska inlärning. Det kan också 
leda till en mer varierad matematikundervisning vilket är speciellt viktigt i de tidiga 
skolåren där grunden inom taluppfattning läggs (Malmer 2002). Följaktligen kommer 
denna litteraturstudie undersöka vad forskning påtalar vara av vikt gällande konkret 
material i matematikundervisning och inom taluppfattning samt vilka styrkor och 
svagheter det finns när konkret material används.  
  



 
 
 

 
 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vad forskning belyser 
är av vikt vid användandet av konkret material i matematikundervisningen och inom 
området taluppfattning för elever i de tidiga skolåren. Detta syfte mynnar ut i följande 
frågeställningar:  
 

• Vad säger forskning om vilka styrkor det finns med användningen av konkret 
material i matematikundervisningen och inom taluppfattning?  

• Vad säger forskning om vilka svagheter det finns med användningen av 
konkret material i matematikundervisningen och inom taluppfattning?  

  



 
 
 

 
 

3 Begrepp 
Följande avsnitt tydliggör och definierar viktiga begrepp som används i denna 
systematiska litteraturstudie.  

3.1 Taluppfattning  
Taluppfattning handlar om en persons övergripande förståelse för och förmåga att 
använda tal och operationer (Reys et. al. 1995). God taluppfattning innebär att förstå 
tal och operationer i kombination med att ha förmåga och lust att använda förståelsen 
som underlag för beslut och att utveckla användbara och effektiva strategier (1995). 
Grunden i taluppfattning består utav fem principer (Gellman & Gallilstel 1986). 
Dessa principer är: 

• Abstraktionsprincipen som innebär att elever kan räkna föremål med 
speciella egenskaper i en mängd.  

• Antalskonservering som innebär att elever förstår att det sist uppräknade 
ordet anger antalet föremål i en mängd.  

• Principen om den stabila ordningen som innebär att elever förstår 
räkneordens ordning, att det är ett, två, tre och fyra och inte ett, fem och sju. 

• En-till-en principen som handlar om att bilda par med olika kategorier till 
exempel vid dukning av ett bord ska alla ha varsin tallrik, kniv och gaffel.  

• Principen om den godtyckliga ordningen som handlar om att elever kan starta 
räknandet av föremål var de vill, bara de endast räknar samma föremål en 
gång (1986). 

3.2 Konkret material 
Med konkret material avses i denna studie föremål som hjälper elever att begripa och 
abstrahera matematik. Konkret material kan vara plockmaterial, 10-basmaterial, 
multilink, logiska block, spel, cuisenairesstavar, vardagliga föremål som pinnar och 
frukt etc. En annan förklaring av konkret material är Hynes (1986) definition. Hynes 
menar att konkret material är konkreta modeller som kopplas till en matematisk 
förståelse som tilltalar flera sinnen och som kan röras och flyttas runt av elever (1986).  

3.3 De tidiga skolåren 
Denna systematiska litteraturstudie baseras på forskning från andra länder. Detta 
innebär andra skolsystem och stadiebeteckningar. I denna studie undersöks de tidiga 
skolåren vilket avses förskoleklass till årskurs 3 enligt svenskt skolsystem.  

3.4 Styrka 
I denna studie undersöks styrkor med konkret material i matematikundervisning och 
inom taluppfattning. Med styrkor avses faktorer som har positiv effekt och förstärker 
elevers matematiska inlärning (Sinovum Media A, uå).  

3.5 Svaghet 
I denna studie undersöks svagheter med konkret material i matematikundervisning 
och inom taluppfattning. Med svagheter avses nackdelar och brister som uppstår till 
följd av konkret material när det används i matematikundervisning och inom 
taluppfattning (Sinovum Media B, uå).   



 
 
 

 
 

4 Metod 
I följande avsnitt redogörs metoden för denna systematiska litteraturstudie. Först 
redogörs vad en systematisk litteraturstudie är, följt av hur metoden för 
datainsamlingen skett. Detta följs upp med detaljerade beskrivningar av hur urvalet 
genomförts. Vidare presenteras avgränsningar som inkluderingskriterier och 
exkluderingskriterier följt av analysmetod och avslutningsvis etik. God kvalitet på 
flera studier är en förutsättning för att kunna genomföra en systematisk litteraturstudie 
eftersom de ska utgöra underlag för nya forskningsslutsatser (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström 2013).  

4.1 Systematisk litteraturstudie 
En systematisk litteraturstudie utgörs av ett systematiskt sökande, kritiskt granskande 
och slutligen sammanställning av litteratur (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013). Systematiska litteraturstudier strävar efter att hitta evidens för ett givet tema. 
The Campbell Collaboration är en organisation som arbetat med systematiska 
litteraturstudier sedan år 2000 och har utarbetat fyra kriterier som ska uppnås vid 
systematiska litteraturstudier. Det första kriteriet innebär att tydligt beskriva kriterier, 
använda metoder och urval av artiklar. Det andra kriteriet kräver en uttalad sökstrategi 
och det tredje kriteriet innebär en systematisk kodning av alla inkluderande studier. 
Det sista kriterier innebär att en metaanalys ska användas för att väga samman flera 
studier till ett resultat (2013) 

4.2 Datainsamling 
Vid datainsamling till denna systematiska litteraturstudie har databasen Educational 
Resources Information Center (ERIC) använts eftersom den tillhandahåller relevanta 
vetenskapliga publikationer (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). 
Sökningar i andra databaser har skett men detta gav inga relevanta träffar. Vid 
sökningen i ERIC valdes ämnesorden, i de flesta fallen, genom thesaurus. Thesaurus 
är en ämnesordlista som gör att sökningen blir bredare genom att leta upp liknande 
sökord för att få relevanta träffar. Ämnesorden har utgått från relevanta nyckelord 
som kan svara på frågeställningarna och har sedan kombinerats med AND, OR 
och/eller med trunkering. Nyckelorden som användes i sökningarna var främst 
manipulatives, manipulative materials, numbers, number concepts, elementary school 
mathematics och mathematics skills, se bilaga 1. Databassökningen har till största del 
skett på egen hand men även med hjälp av bibliotekarie på universitetsbiblioteket 
eftersom detta kan effektivisera datainsamlingen (2013). 

4.2.1 Sökning och urval  
Vid första sökningen användes ämnesorden "Manipulative Materials" AND 
"Elementary School Mathematics" OR manipulatives eftersom det skulle beröra 
konkret material och elever i de tidiga skolåren. Sökningen gav 1420 resultat. Därefter 
gjordes en avgränsning till peer reviewed, vilket gav 820 träffar. För att avgränsa 
sökningen ytterligare justerades tidsintervallet till senaste tio åren, vilket gav 287 
träffar. Sedan avgränsades sökningen till elementary education inom education level. 
Det resulterade i 122 träffar. Ytterligare avgränsningar med subject, manipulative 
materials, gav 99 träffar. Av de 99 artiklar gjordes ett ändamålsenligt urval där totalt 
90 träffar selekterades bort vid läsning av titel och nyckelord, eftersom de inte berörde 



 
 
 

 
 

temat för den systematiska litteraturstudien. Ändamålsenligt urval innebär att 
publikationerna väljs ut baserat på deras attribut. Publikationerna handplockas i detta 
fall efter relevans för studien (Denscombe 2018). Efter urval av relevanta titlar och 
nyckelord lästes abstrakt och det resulterade i tre bortfall då de inte kunde besvara 
syftet och frågeställningar. Återstående sex publikationer inkluderades i studien.  
 
Vid andra sökningen användes ämnesorden math* AND "Elementary School 
Mathematics" AND "Manipulative Materials" AND "Teaching Methods". Det gav 43 
träffar. Därefter avgränsades sökningen till peer reviewed vilket gav 23 träffar. 
Därefter avgränsades sökningens tidsintervall till de senaste 15 åren för att få fler 
relevanta träffar. Det resulterade i 20 träffar. Av de 20 träffarna selekterades 14 träffar 
bort efter läsning av titel och nyckelord. Efter att ha läst abstrakt av återstående sex 
träffar selekterades tre träffar bort. Resterande tre publikationer ansågs relevanta och 
inkluderades i denna studie.  
 
Vid tredje sökningen användes ämnesorden “Manipulative materials” AND “Number 
Concepts” OR “Numbers” AND “Mathematics skills” AND “Elementary Education” 
OR “Elementary School Mathematics”. Det gav 325 träffar som sedan avgränsades 
genom att välja peer reviewed, som resulterade i 207 träffar. För att få relevanta träffar 
avgränsades tidsintervallet till de senaste 15 åren och detta gav ett sökresultat på 46 
träffar. Därefter lästes titlarna och nyckelorden vilket resulterade i sju träffar som var 
av intresse. Abstrakt lästes på återstående sju träffar med fokus på studiens syfte och 
frågeställningar. De träffar som inte kunde svara på syftet och frågeställningarna 
sorterades bort vilket resulterade i en relevant publikation.    
 
Vid fjärde sökningen användes ämnesorden “Numbers” OR “Number concepts” 
AND “elementary school mathematics”. Detta gav 1794 träffar. Därefter begränsades 
sökningarna till peer reviewed, som gav 1149 träffar. Sökningen begränsades sedan 
med senaste tio åren, vilket gav 218 träffar. Därefter begränsades sökningen till 
elementary education vilket gav 188 träffar och teaching children mathematics vilket 
resulterade i 24 träffar. När titlarna och nyckelorden studerats sorterades tolv träffar 
bort. Abstrakt lästes på de tolv återstående träffarna och därefter valdes en publikation 
med relevans för studien.  

4.3 Avgränsningar   
Efter respektive sökningar gjordes ett urval utifrån titlar och abstrakt som var 
relevanta för denna systematiska litteraturstudie. Titlar eller abstrakt som innehöll 
manipulative materials, manipulatives, number concepts eller numbers inkluderades 
i urvalet. Vid urvalet av litteratur togs hänsyn till om publikationerna var peer 
reviewed, vilket innebär att andra forskare har granskat litteraturen och anser att 
resultatet är legitimt (Allwood & Eriksson 2017). Ett annat inkluderingskriterium var 
att publikationerna skulle vara från de 15 senaste åren. Anledningen till olika 
tidsintervall i databassökningarna var för att manuella sökningar gjordes tidigare 
under arbetets gång. Detta resulterade i relevanta publikationer som ville inkluderas i 
studien. Därav har sökningarna anpassats efter olika tidsintervall.  Studier utförda i 
andra länder inkluderades också då ett internationellt perspektiv är intressant för 
resultatet.  
 



 
 
 

 
 

De publikationer som inte innehöll ovanstående begrepp som manipulatives 
exkluderades. Det fanns dock tillfällen där ordet virtual förekom framför 
manipulatives vilket exkluderades. Detta eftersom det berör digitala verktyg med 
avseende på konkret material vilket inte omfattas i denna studie. Även skolår som 
förskola, högstadiet och gymnasiet exkluderades då de hade en liten eller ingen 
relevans för studien. Publikationer på andra språk än svenska och engelska har också 
exkluderats. I detta fall har endast engelska publikationer inkluderats på grund av brist 
på svensk forskning inom området. Trots avgränsningar i databassökningarna 
exkluderades även publikationer som ej berörde matematikundervisning. De 11 
publikationerna som valdes redovisas i figur 1. 
 

Namn: Författare 
(årtal): 

Syfte: Referenser: 

Revisiting 
mathematics 
manipulative 
materials 
 

Swan, Paul; 
Marshall, 
Linda. (2010) 

Undersöker om lärare 
använder konkret 
material och vilka de 
använder i så fall. 

Swan, P. & Marshall, L. (2010) 
Revisiting Mathematics 
Manipulative Materials. 

Australian Primary 
Mathematics Classroom, Vol. 
15, Iss. 2,  ss. 13-19. 

Elementary 
school 
teachers' 
manipulative 
use 
 

Uribe-Florez, 
Lida J; 
Wilkins, 
Jesse L. 
(2010) 

Undersöker förhållandet 
mellan lärares 
bakgrundsegenskaper, 
lärarnas övertygelser om 
konkret material och hur 
ofta konkret material 
används i 
matematikundervisning.  

Uribe-Florez, L. J. & Wilkins, 
J. L. M. (2010) Elementary 
school teachers' manipulative 
use. School Science and 
Mathematics, Vol. 110, Iss. 
7,  ss. 363-371. 
DOI:10.1111/j.1949-
8594.2010.00046.x 

The effect of 
manipulatives 
on 
mathematics 
achievement 
across 
different 
learning styles 
 

Kablan, 
Zeynel. 
(2016) 

Undersöker påverkan av 
konkret material som 
används i kombination 
med traditionella 
metoder i 
matematikundervisninge
n och hur mycket tid 
med konkret material 
påverkar elevers olika 
inlärningsstilar. 

Kablan, Z. (2016) The Effect of 
Manipulatives on Mathematics 
Achievement across Different 
Learning Styles. Educational 
Psychology, Vol. 36, Iss. 2, ss. 
277-296.  
DOI: 
10.1080/01443410.2014.94688
9 
 

Using integer 
manipulatives
: 
representation
al 
determinism 
  

Bossé, 
Michael J; 
Lynch-Davis, 
Kathleen; 
Adu-Gyamfi, 
Kwaku; 
Chandler, 
Kayla. (2016) 

Utforskar lämpliga 
användningar och 
missbruk med konkreta 
representationer i 
samband med 
operationer med heltal. 
 

Bossé, M. J.; Lynch-Davis, K.; 
Adu-Gyamfi, K. & Chandler, 
K. (2016) Using Integer 
Manipulatives: 
Representational Determinism. 
International Journal for 
Mathematics Teaching and 
Learning, Vol. 17, Iss. 3,  ss. 1-
20. 
 



 
 
 

 
 

Using 
concrete 
manipulatives 
in 
mathematical 
instruction 

Jones Julie P; 
Tiller 
Margaret 
(2017) 

Beskriver hur vardagliga 
föremål kan användas 
som konkreta 
representationer för 
matematiska 
instruktioner.  

Jones, J. P. & Tiller, M. (2017) 
Using conrete Manipulatives in 
Mathematical Instruction. 
Dimensions of Early 
Childhood, Vol. 45, Iss. 1, ss. 
18-23.  
 

A Meta-
Analysis of 
the Efficacy 
of Teaching 
Mathematics 
with Concrete 
Manipulatives 
  

Carbonneau, 
Kira J; 
Marley, Scott 
C; Selig, 
James P. 
(2013) 

En systematisk sökning 
av litteratur där 55 
studier identifierades. I 
studierna jämförs 
matematiska 
instruktioner med 
konkret material under 
kontrollerade handlingar 
med instruktioner där 
eleverna endast fick 
abstrakta matematiska 
symboler.  

Carbonneau, K. J.; Marley, S. C 
& Selig, J. (2013) PA Meta-
Analysis of the Efficacy of 
Teaching Mathematics with 
Concrete Manipulatives. 
Journal of Educational 
Psychology, Vol. 105, Iss. 
2,  ss. 380-400. 
DOI:10.1037/a0031084 

The impact of 
the use of 
manipulatives 
on the math 
scores of 
grade 2 
students 

Liggett, 
Robert Scott 
(2017) 

Diskuterar 
möjligheterna för 
förbättring för 
provresultat och elevers 
inställningar vid 
användandet av konkret 
material. 

Liggett, Scott, R. (2017) The 
Impact of Use of Manipulatives 
on the Math Scores of Grade 2 
Students. Brock Education: A 
Journal of Educational 
Research and Practice, Vol. 26, 
Iss. 2, ss. 87-101.  

Teacher 
learning and 
mathematics 
manipulatives
: A collective 
case study 
about teacher 
use of 
manipulatives 
in elementary 
and middle 
school 
mathematics 
lessons 

Puchner, 
Laurel; 
Taylor, Ann; 
O'Donnell, 
Barbara; 
Fick, 
Kathleen. 
(2008)  

Undersöker användandet 
av konkret material i 
fyra grupper med 
lågstadielärare. 
(elementary teachers K-
8) 

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. 
School Science and 
Mathematics, Vol. 108, Iss. 
7,  ss. 313-325. 

Using 
manipulatives 
to teach 
elementary 
mathematics 

Boggan, 
Matthew; 
Harper, 
Sallie; 
Whitmire, 
Anna. (2010) 

Beskriver varför konkret 
material i 
matematikundervisninge
n är viktigt och vilka 
fördelar det har. 

Boggan, M.; Harper, S. & 
Whitmire, A. (2010) Using 
Manipulatives to Teach 
Elementary Mathematics. 
Journal of Instructional 
Pedagogies, Vol 3, ss. 1-6.  
 
 



 
 
 

 
 

The effects of 
physical 
manipulatives 
on children's 
numerical 
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Figur 1. Tabellen visar de publikationer som litteraturstudien bygger på.  

4.4 Analysmetod  
Vid sammanställning av litteratur blir kärnan att göra stora mängder data begriplig, 
att reducera mängden information och att identifiera mönster. Därefter klassificeras 
data för att enklare hitta likheter, skillnader, mönster och teman som studien belyser, 
vilket kommer utgöra en syntes. Detta tillvägagångssätt kallas innehållsanalys och 
används i denna litteraturstudie vid analys av data (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013). Vid analysen har innehållet i publikationerna kvantifierats för att 
lyfta ut enheterna, deras betydelse ur den kontext de befinner sig i och även 
författarnas intentioner (Denscombe 2018). Det har sammanställts i ett 
kategoriseringsschema där relevanta kategorier för analysen av artiklarna har 
utarbetats, se bilaga 2. Kategorierna har utarbetats för att svara på studiens syfte och 
frågeställningar.   

4.5 Etik  
I systematiska litteraturstudier är det viktigt att överväga etiska beslut. Urvalet berörs 
av etiska övervägande i datainsamlingen och i presentationen av resultat (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Etiska överväganden i systematiska 
litteraturstudier är exempelvis att välja studier som har tillstånd från etisk kommitté 
eller där noggranna etiska överväganden utförts. Ett exempel på ett etiskt 
övervägande i denna studie är att alla publikationer ska vara peer reviewed. 
Noggranna etiska överväganden kan bland annat innebära att studien följer de fyra 
forskningsetiska principerna, samtyckes-, informations-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011). Ett annat etiskt övervägande är att alla 
publikationer som är med i den systematiska litteraturstudien ska redovisas och sedan 
arkiveras säkert i tio år. Forskare ska även presentera alla resultat, oavsett om de 
stöder eller inte stöder hypotesen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013).   



 
 
 

 
 

5 Resultat och Analys 
5.1 Teorier och ramverk  
I följande avsnitt presenteras de teorier och ramverk som är aktuella för denna 
systematiska litteraturstudie. Med teori avses ett väletablerat vetenskapligt 
kunskapssystem (Nationalencyklopedin A, uå). Med ramverk menas ett samlat 
kunskapsläge som sammanställts utifrån olika ingångar och resultat (Karlsson 2016). 

5.1.1 Teorier  
I fyra publikationer nämns Piagets teori om lärande. Piaget menar att yngre barn lär 
sig matematik bäst genom konkret material (Liggett 2017). Detta härstammar från 
hans konstruktivistiska hållningssätt. Konstruktivismen menar att kunskap skapas då 
människor ger sina erfarenheter betydelse. Detta innebär att människor inte är tomma 
kärl som väntar på att bli fyllda av kunskap utan de är aktiva och söker mening 
(2017).  

Liggett (2017) undersöker utifrån Piagets teori hur testresultat i matematik kan 
förbättras med konkret material. Han motiverar valet av Piagets lärandeteori med att 
yngre barn inte kan lära sig abstrakt matematik genom enbart traditionell 
undervisning utan de behöver modeller och verktyg för att förstå matematikens 
innebörd. Detta är kopplat till Piagets fyra utvecklingsstadier i kognitiv mognad. De 
fyra stadierna består av sensomotoriska stadiet, det för-operationella stadiet, konkret-
operationella stadiet och det formell-operationella stadiet (2017).  

Även Uribe-Flórez och Wilkins (2010) utgår från Piagets teori där de undersöker hur 
grundskollärare förhåller sig till konkret material med avseende på årskurs, lärares 
inställning och bakgrund. För att nå abstrakt matematisk förståelse behövs en 
interaktion med konkret material enligt Piaget. Elever utvecklar sitt tänkande när de 
använder konkret material, men hur det leder till inlärning beror på hur lärare 
strukturerar användandet av material (2010).  

Carbonneau, Marley och Selig (2013) utgår från flera kognitiva teorier varav Piaget 
är en av dem som nämns. Publikationen undersöker effektiviteten med att undervisa 
matematik med konkret material. Valet av teori i publikationen motiveras utifrån 
Piagets tanke om att konkret material stödjer utvecklingen av abstrakt matematisk 
förståelse. Konkret material ska även ge möjlighet för elever att själva utforska 
matematiken och genom det få en ökad förståelse (2013). Swan och Marshall (2010) 
beskriver återinförandet av konkret material i matematikundervisning och i denna 
studie förekommer Piagets namn. Detta är dock endast en kommentar gjord av en 
lärare i en enkätundersökning. Författarnas teoretiska perspektiv framkommer inte 
tydligt då de inte uttrycker detta explicit (2010). 

En annan teori som identifierats är David Kolbs Experiential Learning Theory (ELT). 
Teorin förekommer i Kablan (2016) och innehåller fyra kategorier av effektiv 
inlärning. Dessa kategorier är reflekterande observation, abstrakt konceptualisering, 
aktiv experimentering och konkreta erfarenheter. Kategorierna delas upp i två 
dimensioner där två kategorier utgör en dimension. Abstrakt konceptualisering och 
konkreta erfarenheter utgör en dimension och återspeglar hur vi uppfattar och förstår 
ny information. Reflekterande observation och aktiv experimentering utgör den andra 



 
 
 

 
 

dimensionen och fokuserar på hur vi tar oss an ny information. En del behöver 
observera för att lära sig nytt medan andra behöver vara praktiskt aktiva. 
Publikationen undersöker hur konkret material påverkar elevers matematiska 
inlärning med olika inlärningsstilar. Studien använder denna teori då den förklarar 
relationen mellan olika inlärningsstilar och akademisk prestation (2016).  

Manches och O’Malley (2016) utgår från teorin “Physically Distributed Learning” 
(PDL). Teorin fokuserar på kognitiva fördelar med fysiska handlingar. PDL 
förespråkar förändringar i tankesätt, och menar att om människor fysiskt manipulerar 
omgivningen kan det leda till ny kunskap. Studien undersöker effektiviteten av 
konkret material i utvecklingen av numeriska strategier. PDL tillhandahåller en teori 
om förståelse för hur fysiskt konkret material stödjer elevers inlärning inom 
taluppfattning (2016).  

5.1.2 Ramverk 
Bossé, Lynch-Davis, Adu-Gyamfi och Chandler (2016) utgår från representationell 
determinism. Detta ramverk fokuserar på vilka effekter olika former av 
representationer kan skapa. Publikationen undersöker lämpliga och olämpliga 
användningar med konkret material i samband med operationer med heltal. För att 
kunna använda representationer på ett korrekt sätt måste användare förstå varje 
representation i den kontext som är förutbestämd (2016).  

Boggan, Harper och Whitmire (2010) förklarar varför konkret material är viktigt och 
vilka fördelar det finns med användandet av konkret material i 
matematikundervisning i grundskolan. De utgår från Principles and Standards for 
school mathematics som sammanställts av NCTM. De förespråkar användandet av 
konkret material då de anser att konkret material hjälper elever lära matematik genom 
att förflytta fokus från konkreta erfarenheter till abstrakt tänkande (NCTM 2017).  

Även Puchner, Taylor, O´Donnell och Fick (2008) utgår från Principles and 
Standards for school mathematics. Studien undersöker lärares användning av konkret 
material på lågstadiet och mellanstadiet. Matematisk förståelse involverar processen 
i utvecklingen av inre representationer. NCTM har skapat fem grundprocesser som 
elever måste få med sig inom matematik och en utav processerna fokuserar på 
representationer, inre och yttre. Konkret material är ett exempel på en yttre 
representation. En inre representation kan vara de bilder elever får upp i sitt inre vid 
matematiska beräkningar (2008).  

Cain och Faulkner (2011) utgår från Common Core State Standards for Initiative 
(CCSSI) och Common Core State Standards for Mathematics (CCSSM) som 
ramverk. CCSSI stödjer lärares kunskap i att fördjupa instruktioner inom 
taluppfattning och strävar efter att lärare ska ha en bred kunskap om tal. CCSSM 
beskriver kunskapskraven för varje årskurs i matematik i USA. Valet av ramverk 
motiveras med att lärare behöver reflektera över sina val i undervisningen om tal, 
vilket dessa två ramverk fokuserar på. Cain och Faulkners (2011) studie ska väcka 
medvetande om hur lärare kan arbeta med tal för att utveckla taluppfattning hos 
elever.  

Concrete, Representational, Abstract instruction (CRA) är Jones och Tillers (2017) 
utgångspunkt för deras publikation. CRA är en process som fokuserar på 



 
 
 

 
 

undervisning och lärande inom matematiska koncept. I CRA arbetar elever med 
konkret material, representationer i matematik och till sist abstrakt matematik. Detta 
görs i en process för att säkerställa elevers förståelse för det matematiska innehållet. 
Publikationen undersöker användandet av konkret material i matematiska 
instruktioner. Den fokuserar även på hur både lärare och föräldrar enkelt kan skapa 
tydligt men billigt konkret material för utveckling av matematisk förståelse om det 
sker på ett lämpligt sätt (2017).  

5.2 Styrkor med konkret material i matematikundervisning och inom 
taluppfattning  

I följande avsnitt presenteras resultatet utifrån Kategoriseringsschemat, se bilaga 2. 
Resultatet sammanställs utifrån tidigare forskning och kopplas i denna delen till den 
första frågeställningen som berör styrkor med konkret material i 
matematikundervisning och inom taluppfattning.   

5.2.1 Förbättrar inlärning och väcker intresse 
Forskning visar att konkret material förbättrar elevers matematiska inlärning (Uribe-
Florez & Wilkins 2010; Cain & Faulkner 2011; Boggan, Harper & Whitmire 2010; 
Carbonneau, Marley & Selig 2013; Jones & Tiller 2017; Bossé, Lynch-Davis, Adu-
Gyamfi & Chandler 2016; Kablan 2016). När elever får arbeta med konkret material 
och får en chans att reflektera över sina erfarenheter, förstärks inte bara inlärningen 
utan elevers oro inför matematiken kan förebyggas och i vissa fall minska (Boggan, 
Harper & Whitmire 2010).  

Användningen av konkret material måste vara tydligt sammankopplat med 
matematisk förståelse för att det ska gynna inlärning. Därmed är det viktigt att konkret 
material används på lämpligt sätt med passande representationer (Boggan, Harper & 
Whitmire 2010; Puchner, Taylor, O´Donnell & Fick 2008). När konkret material 
används når elever abstrakt matematisk förståelse (Kablan 2016). Detta till följd av 
att elever utgår från konkreta erfarenheter, kognitiva och fysiska handlingar, vilket 
skapar en koppling mellan konkret och abstrakt matematik (Jones & Tiller 2017; 
Bossé, Lynch-Davis, Adu-Gyamfi & Chandler; Boggan, Harper & Whitmire 2010; 
Uribe-Florez & Wilkins 2010). Detta gynnar elevers inlärning då konkret material 
bygger en bro mellan konkret och abstrakt matematik (Jones & Tiller 2017).  

Konkret material är ett visuellt hjälpmedel som styrker praktisk inlärning, vilket leder 
till en bättre förståelse för matematik (Swan & Marshall 2010). Materialet förstärker 
elevers förståelse och tydliggör matematiska egenskaper (Carbonneau, Marley & 
Selig 2013; Swan & Marshall 2010). Liggett (2017) menar även att matematiska 
prestationer ökar med konkret material i matematikundervisning. Vidare ses konkret 
material som en tillgång vid problemlösning för att förbättra elevers inlärning och 
utveckling. 

Forskning visar även att användning av konkret material ökar elevers intresse för 
matematik (Swan & Marshall 2010; Jones & Tiller 2017). Elever blir mer engagerade 
vilket skapar motivation i deras inlärning. Enligt Swan och Marshall (2010) tycker 
barn om att använda konkret material eftersom det väcker intresse och tilltalar dem.  



 
 
 

 
 

5.2.2 Passar alla elever  
Forskning beskriver att konkret material passar alla inlärningsstilar och gynnar 
samtliga elever (Swan & Marshall 2010; Liggett 2017; Boggan, Harper & Whitmire 
2010). Däremot menar Carbonneau, Marley och Selig (2013) att konkret material 
hjälper främst elever som befinner sig i det för- och konkret-operationella stadiet 
enligt Piagets fyra utvecklingsstadier. Boggan, Harper och Whitmire (2010) uttrycker 
liknande tankar om att konkret material är extra hjälpsamt för yngre elever samt elever 
som är lågpresterande och/eller har matematiksvårigheter. De elever som arbetar med 
konkret material tenderar att uppnå större framgång i matematik än de elever som inte 
arbetat med konkret material alls. Swan och Marshall (2010) anser att de elever som 
utvecklat förståelse för de konkreta materialen kommer att kunna avveckla 
användningen i sinom tid allteftersom det abstrakta tänkandet utvecklas.  

När konkret material används får alla elever påbörja nya instruktioner på lika villkor 
(Jones & Tiller 2017). Om detta sker i samspel med abstrakt undervisning leder det 
till att alla elever nås (Kablan 2016). På det här sättet får alla elever medverka i 
lämpliga praktiska aktiviteter anpassade efter eleverna (Uribe-Florez & Wilkins 
2010). En måttlig användning av konkret material räcker för att elever ska utveckla 
en ökad förståelse för matematik (Kablan 2016).   

5.2.3 Fler strategier och metoder  
Forskning visar att konkret material är bra inom problemlösning, matematisk 
kommunikation, resonemang, kopplingar och uppskattningar (Swan & Marshall 
2010; Carbonneau, Marley & Selig 2013; Boggan & Whitmire 2010). Konkret 
material är fördelaktigt för elever eftersom de får undersöka matematiska frågor för 
att få svar (Boggan & Whitmire 2010). Elever identifierar fler lösningar när de får ta 
hjälp av konkret material än när de inte har tillgång till något material (Manches & 
O´Malley 2016). Då elever använder konkret material får lärare en bättre förståelse 
för hur elever tänker (Swan & Marshall 2010). Det är inte bara de matematiska 
prestationerna som ökar, utan det bidrar även till att elever utvecklar fler metoder och 
strategier vid problemlösning (Manches & O´Malley 2016; Liggett 2017). 
Strategierna är även mer konceptuella till en följd av konkret material i 
matematikundervisning (Manches & O´Malley 2016). 

5.2.4 Konkret material inom taluppfattning  
Forskning beskriver vissa styrkor med konkret material inom taluppfattning. Konkret 
material ska fostra elevers konceptioner av tal och matematiska beräkningar (Boggan, 
Harper & Whitmire 2010). Lärare kan använda plockisar, tallinje, Bossés kuber, 
platsvärde-mattor och 10-basmaterial när de undervisar i taluppfattning (Boggan, 
Harper & Whitmire 2010; Bossé, Lynch-Davis, Adu-Gyamfi & Chandler 2016). 
Elever får då möjlighet att räkna en-till-en och subitisera med konkret material. Att 
subitisera innebär att människor omedelbart kan uppfatta antalet objekt i en liten 
mängd (McIntosh 2008). Konkret material ger även elever möjlighet att relatera tal 
till symboliska representationer av tal med kvantiteter och förstå att tal relaterar till 
andra tal (Cain & Faulkner 2011).  

För att elever ska behärska antalsprincipen inom taluppfattning krävs det förståelse 
för hur siffror är relaterade (Manches & O´Malley 2016). Om elever ska förstå vad 
siffran 3 betyder behöver lärare visa det på olika sätt genom konkret material så att 



 
 
 

 
 

elever utvecklar en förståelse för vad 3 betyder. Elever måste förstå hur siffror kan 
konstrueras med konkret material innan de kan få en abstrakt förståelse. Konkret 
material hjälper elever att förstå hur ett tal kan representeras på flera olika sätt. Varje 
tal har en mening och måste förstås ingående och i en kontext. I de tidiga skolåren är 
tallinjen, se bilaga 3, ett bra konkret material för att elever ska få kontext de kan 
relatera till (Cain & Faulkner 2011). Nedan följer exempel på konkret material som 
kan användas i matematikundervisningen och där forskare har identifierat en del 
styrkor.    

Tallinjens styrkor är att den kan användas för att representera talordning med både 
positiva och negativa tal. Den är också en modell för att utveckla taluppfattning och 
förståelse för tal, matematiska beräkningar och relationer mellan tal samt att lösa 
matematiska problem. Ett annat konkret material är 10-basmaterial, se bilaga 4, vars 
styrka är att modellera begrepp gällande tal, matematiska beräkningar och för att 
demonstrera tals egenskaper exempelvis kommutativa lagen (a+b=b+a) och 
associativa lagen ((a+b)+c=a+(b+c)) (Bossé, Lynch-Davis, Adu-Gyamfi & Chandler 
2016).  

Tvåfärgade plockisar är ytterligare ett konkret material med matematiska styrkor, se 
bilaga 5. Plockisars styrka är att de kan representera positiva kvantiteter, negativa 
kvantiteter och noll. De kan också användas för att representera binär betydelse av 
det negativa tecknet inom subtraktion (Bossé, Lynch-Davis, Adu-Gyamfi & Chandler 
2016). 

Bossés kuber, se bilaga 6, är ett annat konkret material vars styrka är att kunna skildra 
flersiffriga heltal. De kan representera storlek, tals karaktär och jämföra storlek på 
flersiffriga heltal. Kuberna kan också användas för positionsbestämma, modellera tal, 
matematiska beräkningar och för att demonstrera lämpliga egenskaper. Egenskaperna 
är associerade med matematiska beräkningar exempelvis kommutativa och 
associativa egenskaper (Bossé, Lynch-Davis, Adu-Gyamfi & Chandler 2016).  

5.3 Svagheter med konkret material i matematikundervisning och 
inom taluppfattning  

I följande avsnitt presenteras resultatet utifrån Kategoriseringsschemat, se bilaga 2. 
Resultatet sammanställs utifrån tidigare forskning och kopplas i denna delen till den 
andra frågeställningen som berör svagheter med konkret material i 
matematikundervisning och inom taluppfattning.   

5.3.1 Lärares bristande kunskaper  
Forskning visar att lärare är osäkra på hur de ska använda konkret material i 
matematikundervisningen. De anser att de saknar kunskap i hur, vad, när och varför 
de ska använda konkret material (Swan & Marshall 2010; Boggan & Whitmire 2010; 
Bossé, Lynch-Davis, Adu-Gyamfi & Chandler 2016). Lärare behöver ha kunskap om 
hur konkret material ska användas annars är risken att de saknar övertygelse eller 
överger det konkreta materialet när de stöter på problem vid användningen av det 
(Swan & Marshall 2010).  

Konkret material kan hindra lärandet genom att lärare felaktigt antar att elever skapar 
samma inre representation som läraren syftar på (Puchner, Taylor & O´Donnell 
2008). Lärare behöver ha en tydlig uppfattning hur materialen kan bidra till en ökad 



 
 
 

 
 

förståelse hos elever. Saknar lärare kunskap riskerar materialen att endast bli en 
artefakt vilket innebär att materialet endast blir ett föremål som inte stödjer lärande 
(Swan & Marshall 2010; Nationalencyklopedin B, uå). Det är hur mycket stöttning 
lärare ger elever som avgör hur elever tar sig an konkret material (Carbonneau, 
Marley & Selig 2013).  

Uribe-Florez och Wilkins (2010) beskriver att mer erfarna lärare använder konkret 
material i större utsträckning än nyutbildade lärare. De skriver även att yngre lärare 
använder konkret material oftare än äldre lärare (2010).  

5.3.2 Missförstånd och förvirring  
Om lärare använder samma konkreta material med olika syften riskerar elever att 
missförstå lektionens mål. Även material som representerar flera egenskaper kan 
förvirra elever (Carbonneau, Marley & Selig 2013). Konkret materials användning 
kan då bli ett mål i sig självt, istället för ett verktyg som leder till bättre förståelse. 
Det riskerar därmed att bli en övning separat från att lösa problemet (Puchner, Taylor 
& O´Donnell 2008). Då måste lärare vägleda och stötta elever till den förståelse 
läraren tänkt (Swan & Marshall 2010). 
 
Trots att lärare vägleder elever med tydliga instruktioner kan dock missförstånd ändå 
utvecklas. Elever kan bli förvirrade när lärare förklarar något med konkret material. 
Olämpliga representationer kan därmed leda till luckor i inlärningen eller 
missförstånd (Bossé, Lynch-Davis, Adu-Gyamfi & Chandler 2016). Lärare behöver 
ha en lämplig diskussion och undervisning som sammankopplar det matematiska 
innehållet tydligt så att elever inte utvecklar matematiska missförstånd (Swan & 
Marshall 2010).  

5.3.3 Elevers ålder 
I Swan och Marshalls (2010) studie antyder lärare och elever att det är barnsligt att 
använda konkret material i de högre årskurserna (årskurs 3-5). Uribe-Florez och 
Wilkins (2010) beskriver även att äldre elever kan resonera abstrakt vilket gör att 
användandet av konkret material blir överflödigt och onödigt. Carbonneau, Marley 
och Selig (2013) uttrycker liknande tankar om abstrakt matematik. De menar att 
elever i det formell-operationella stadiet enligt Piagets fyra utvecklingsstadier, inte 
gynnas av att använda konkret material. De anser även att det är svårt för små barn 
att förstå att konkret material kan representera ett stort matematiskt område.  

5.3.4 Ingen garanti för kunskap  
Endast användningen av konkret material leder inte automatiskt till en förbättrad 
matematisk förståelse och meningsfull inlärning (Swan & Marshall 2010; 
Carbonneau, Marley & Selig 2013; Kablan 2016). Elever måste kunna koppla 
samman och engagera sig med det matematiska konceptet genom praktiskt deltagande 
samt förstå vilken matematik som ska läras (Jones & Tiller 2017; Boggan, Harper & 
Whitmire 2010). De behöver ha en förståelse för syftet med materialet (Boggan, 
Harper & Whitmire 2010).  

Forskning visar även att konkret material kan hindra inlärning (Boggan, Harper & 
Whitmire 2010; Puchner, O´Donnell & Fick 2008). Istället för att utforska konkreta 
materials möjligheter kan elever fastna i att endast kopiera vad lärare gör. Elever 



 
 
 

 
 

utvecklar därmed ingen förståelse med materialet (Boggan, Harper & Whitmire 
2010). Den tid som läggs på användandet av konkret material i 
matematikundervisning hade kunnat läggas på abstrakt inlärning (Kablan 2016).  

Om lärare ska använda konkret material i sin undervisning måste de göra det från 
skolstart så att elever är vana vid användandet, annars tenderar elever att få 
svårigheter med att se kopplingen mellan konkret och abstrakt matematik (Kablan 
2016). Att införa konkret material sent i undervisning kan leda till olika utsagor i 
elevers inlärning (Carbonneau, Marley & Selig 2013).  

5.3.5 Konkret material inom taluppfattning  
Forskning beskriver olika svagheter med konkret material inom taluppfattning. 
Olämpliga representationella val eller olämpligt användande av konkret material kan 
potentiellt leda till luckor i den begreppsmässiga förståelsen hos elever (Bossé, 
Lynch-Davis, Adu-Gyamfi & Chandler 2016). Nedan följer exempel på konkret 
material som kan användas i matematikundervisningen men där forskare har 
identifierat en del svagheter.   

Svagheten med 10-basmaterial, se bilaga 4, är att de inte kan användas för att visa 
negativa tal och decimaltal. Om lärare ändå använder 10-basmaterial för negativa tal 
och heltal riskerar elever att blanda ihop talen och bli förvirrade (Bossé, Lynch-Davis, 
Adu-Gyamfi & Chandler 2016).  

Tallinjen, se bilaga 3, kan representera reella tal som enheter trots detta kan elever ha 
svårt att förstå tals relativa storlek och deras positioner på tallinjen (Bossé, Lynch-
Davis, Adu-Gyamfi & Chandler 2016). Tallinjen kombinerar visuell och symbolisk 
information men sambandet mellan intervallen och markeringarna på tallinjen kan 
vara förvrängda, vilket kan förvirra elever. Elever kan till exempel fokusera på 
markeringarna och ignorera intervallen däremellan (2016).  

Begreppen kardinaltal och annullering kan missförstås vid användandet av tvåfärgade 
plockisar, se bilaga 5. Kardinaltal innebär tal som kan ange antal element i en mängd 
(Nationencyklopedin C, uå). Annullering innebär att upphäva, i detta fallet ta bort 
(Sinovum Media C, uå). Om lärare exempelvis vill visa 5+(-3) med tvåfärgade 
plockisar tar eleven fem gula plockisar och kombinerar med tre röda plockisar. Det 
kan då leda till att eleven totalt räknar åtta plockisar (5+3=8) istället för att kombinera 
addition med ett negativt tal vilket innebär att det blir en subtraktion och komma fram 
till det korrekta svaret två (5+(-3)=2) (Bossé, Lynch-Davis, Adu-Gyamfi & Chandler 
2016).  

Bossés kuber, se bilaga 6, kan förvirra elever i platsvärdesidéer och grundläggande 
idéer vid användning av kuberna. Grundläggande idéer som att gruppera och 
möjligheten till att växla (1→ 10 → 100 växlingar) kan ses som likvärdigt till en 
förståelse av tals platsvärde precis som position och storleksrelationer. En annan 
svaghet med materialet är att elever inte kan skilja på färger och tro att a är 
symmetriskt till (-a) (Bossé, Lynch-Davis, Adu-Gyamfi & Chandler 2016).  

5.4 Sammanfattning   
Forskning visar både styrkor och svagheter med konkret material. Några 
gemensamma styrkor som många forskare nämnt är att användningen av konkret 



 
 
 

 
 

material förbättrar elevers inlärning, väcker elevers intresse för matematik och att 
förståelsen för abstrakt matematik underlättas. Även arbetssättet med konkret 
material gynnar alla elever med olika inlärningsstilar och gör att elever utvecklar fler 
strategier och metoder inom matematik. Andra styrkor som forskare nämnt med 
konkret material berör taluppfattning. Dessa är att konkret material underlättar 
förståelse för tal, antal, matematiska beräkningar, kommutativa lagen, associativa 
lagen, positionsbestämma, modellera tal, möjliggör en-till-en räkning och 
subitisering.  

Svagheter som forskare beskriver angående konkret material är lärares bristande 
kunskap om användningen av konkret material. Konkret material behöver en tydlig 
koppling med matematik för att undvika missförstånd och förvirring. Användandet 
kan även anses barnsligt och det är en anledning till att konkret material oftast endast 
används i de tidiga skolåren. Enbart användandet av konkret material ger ingen 
garanti för kunskap utan kräver noga planering från lärare. Forskare har även nämnt 
svagheter med konkret material som berör taluppfattning. Dessa kan vara olämpliga 
val av material och olämpligt användande av material. Andra svagheter kan vara att 
vissa material inte kan representera negativa tal, elever kan ha svårt att förstå 
kopplingen mellan material och matematik samt att alla material har olika syften som 
kan missförstås av elever.   



 
 
 

 
 

6 Diskussion 
Följande avsnitt inleds med en diskussion om studiens metod. Därefter kommer 
forskningens teoretiska perspektiv och ramverk att diskuteras. Detta följs upp med en 
diskussion om resultatet i förhållande till syfte och frågeställningar. Till sist kommer 
ämnesdidaktiska implikationer göras samt förslag för vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 
Denna studie är en systematisk litteraturstudie vilket innebär ett systematiskt sökande 
och analys av en stor mängd forskning. Intresset för studien väcktes under 
lärarutbildningen då lärarna betonade vikten av att använda konkret material i de 
tidiga skolåren i matematikundervisning. Enligt våra erfarenheter väljer många lärare 
bort konkret material i undervisningen på grund av olika anledningar. Därför ville vi 
undersöka vilka styrkor respektive svagheter konkret material har inom 
matematikundervisning och med avseende på taluppfattning. Anledningen till val av 
inriktning på taluppfattning är för att det är grunden för all matematisk förståelse. 
Grunden är viktig att befästa inför vidare matematikstudier. Denna systematiska 
litteraturstudie kommer att ligga till grund för kommande empiriska studie. 

Vid insamlandet av data användes endast databasen ERIC då sökningar i andra 
databaser inte gav några relevanta träffar. Det kan ha påverkat vårt resultat eftersom 
endast en databas har använts. Detta kan ha resulterat i ett mindre utbud av relevanta 
publikationer. Även urvalet av data kan ha påverkat resultatet. En svaghet med urvalet 
är att stora sökningar gjordes som resulterade i många träffar. Detta gjorde att vi fick 
göra ett ändamålsenligt urval som kan ha påverkat vilken typ av data som återstod i 
det slutgiltiga urvalet.  

För att få relevant och aktuell forskning till vår studie gjordes en avgränsning i årtal. 
I några sökningar avgränsades årsintervallet till tio år och i andra sökningar till 15 år. 
Anledningen till annorlunda årsintervall var för att tidigare sökningar gjorts där 
relevanta publikationer påträffats. För att inkludera publikationerna behövdes 
årsintervallet justeras. En annan avgränsning var peer reviewed vilket var ett krav för 
att säkerställa ett vetenskapligt resultat och etiska överväganden. Även forskningens 
inriktning på elevgrupp avgränsades vid sökningen. Detta tror vi inte påverkat studien 
till stor del då konkret material används mest i de tidiga skolåren. Om avgränsningar 
hade skett till äldre år hade inte fler relevanta studier påträffats. Eftersom denna studie 
fokuserar på de tidiga skolåren valdes Elementary school som ett 
inkluderingskriterium för studien. Om avgränsning på elevers ålder inte hade gjorts 
hade det resulterat i fler irrelevanta träffar.  

Vid analysen av data gjordes en innehållsanalys. För att underlätta innehållsanalysen 
användes ett kategoriseringsschema, se bilaga 2, för att organisera och tydliggöra 
samband mellan data. Detta för att få en överblick, vilket underlättade syntesen av 
resultatet. Eftersom databassökningarna var stora påverkade detta urvalet och därmed 
kategoriseringsschemat. Kategoriseringsschemat ställde frågor till forskningen som 
skulle besvaras för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Däremot 
genererade inte alla publikationer svar på alla frågor i kategoriseringsschemat utan i 
vissa fall var det exempelvis endast en utav fyra frågor som besvarades, vilket kan 
vara en svaghet. Om andra frågor hade ställts i kategoriseringsschemat hade inte 



 
 
 

 
 

samma resultat framkommit. För att få fler svar på kategoriseringsschemats frågor 
hade nya databassökningar behövts göras.  

6.2 Teoridiskussion  
I denna systematiska litteraturstudie har flera teoretiska perspektiv och ramverk 
identifierats. En ofta förekommande teori som nämnts i flera artiklar är Piagets teori 
om lärande. Teorin består av fyra utvecklingsstadier som varje barn går igenom varav 
ett av stadierna fokuserar på konkret verklighet. Förespråkandet av en konkret 
verklighet kan vara en anledning till att Piaget använts som teoretisk utgångspunkt.  

I Swan och Marshalls (2010) publikation nämns Piagets namn men endast som en 
kommentar. Denna studie har inget uttalat ramverk eller perspektiv, men i övriga 
artiklar finns teoretiska utgångspunkter. Forskarna undersöker om lärare använder 
konkret material och i så fall vilket. Studien är kvantitativ vilket kan vara en anledning 
till att teoretiska perspektiv saknas. 

Flera varierande ramverk har identifierats som utgångspunkt för några publikationer. 
Av de fem ramverk som identifierats har två ramverk liknande fokus. Ramverken är 
representational determinism och Principles and standards utifrån Puchner, Taylor, 
O´Donnell och Fick (2008). De fokuserar på hur representationer påverkar 
matematisk inlärning. Även CCSSI och CRA har liknande tankar i deras ramverk. De 
fokuserar på instruktioner men CCSSI fokuserar på instruktioner inom taluppfattning 
medan CRA fokuserar på instruktioner med konkret material.  

6.3 Resultatdiskussion 
Vid sammanställningen av innehållsanalysen var det endast en publikation som 
beskrev styrkor och svagheter med konkret material inom taluppfattning. 
Publikationen utgår från representational determinism vilket innebär att varje konkret 
material har bestämda representationer. Lärare behöver vara medvetna om vilken 
representation de ska syfta på i användningen av konkret material (Bossé, Lynch-
Davis, Adu-Gyamfi & Chandler 2016).  

De konkreta material som påträffats i denna studie var 10-basmaterial, tvåfärgade 
plockisar, tallinjen och Bossés kuber (Bossé, Lynch-Davis, Adu-Gyamfi & Chandler 
2016). I de skolverksamheter vi har besökt vet vi att det finns mer material, än vad 
denna studie påvisat, men allt används inte. En svaghet med detta resultat är därmed 
att fler material hade behövts undersökas för att få ett bredare och mer tillförlitligt 
resultat.  

En svaghet med konkret material är att det kan skapa missförstånd och förvirring hos 
elever. Om lärare använder samma material med olika syften riskerar elever att bli 
förvirrade. Även material som har flera egenskaper kan förvirra elever. Inom 
taluppfattning kan detta innebära att lärare exempelvis använder 10-basmaterial för 
både positiva och negativa tal. Elever kan också ha svårt att förstå tals relativa storlek 
och deras position på tallinjen vid användning av tallinje som konkret material. Detta 
eftersom tallinjen kan ha olika intervall mellan tal vilket inte elever uppmärksammar 
eller förstår (Bossé, Lynch-Davis, Adu-Gyamfi & Chandler 2016). Lärare behöver 
därmed vara medvetna om elevers vanliga missförstånd när konkret material används. 
För att undvika missförstånd kan lärare uppmärksamma och synliggöra dessa i 
undervisningen så inga elever riskerar att bli förvirrade.  



 
 
 

 
 

Som resultatet påvisat måste konkret material införas tidigt för att elever ska förstå 
övergången från konkret till abstrakt matematik (Kablan 2016). Det är därför viktigt 
att lärare inkluderar konkret material i sin undervisning redan från förskoleklass som 
en naturlig del i matematikundervisningen. Om konkret material dessutom används i 
samspel med abstrakt matematikundervisning kan alla elever nås där elever får möta 
aktiviteter som passar dem (Kablan 2016). Lärarens organisation av undervisningen 
är därmed viktig och avgörande för elevers matematiska inlärning. Aktiviteter som 
passar alla inom taluppfattning kan innebära att de elever som behöver använda 
konkret material kan göra det, medan de elever som utvecklat en abstrakt förståelse 
inom taluppfattning kan arbeta vidare på sin nivå. Till exempel elever som förstått 
konservering av antal kan räkna föremål i sitt huvud och förstå att varje föremål 
representerar en siffra, medan andra elever som inte utvecklat denna förmåga behöver 
räkna alla föremål framför sig för att förstå att varje föremål representerar en siffra.  

Resultatet visar att en del lärare anser att användandet av konkret material är barnsligt 
(Swan & Marshall 2010). Till följd av detta används konkret material mest i de tidiga 
skolåren vilket kan missgynna de äldre elever som fortfarande behöver konkret 
material för att förstå matematik. Alla elever är olika och lär på sitt sätt och genom 
att ta bort konkret material i de högre åldrarna riskerar lärare att försätta alla elever i 
en och samma undervisningsform.  

Som också framkommit i resultatet är det mer erfarna lärare som använder konkret 
material oftare i sin matematikundervisning än nyutbildade lärare. Det har även 
framkommit att det är fler yngre lärare som använder konkret material i sin 
undervisning än äldre (Uribe-Florez & Wilkins 2010). Dessa resultat motsäger 
varandra då erfarna lärare bör vara äldre än yngre lärare. Orsaken till att äldre lärare 
inte använder konkret material kan vara att de är fast beslutna att följa en 
matematikbok. Medan yngre lärare tenderar att variera sin undervisning för att möta 
alla elever och inte fastna i en undervisningsform. Effekten av att mer erfarna lärare 
använder konkret material i sin undervisning kan bli att fler elever lär sig matematik. 
Detta kan bero på att de har kunskap om hur de ska gå tillväga och har upplevt positiva 
effekter av användningen. Medan oerfarna lärare saknar kunskap om hur de ska gå 
tillväga när de undervisar med konkret material. Som denna studie påvisat leder 
materialet i sig inte till automatisk kunskap utan det kräver att elever kan koppla 
matematiken till materialet.  
 
Att använda konkret material måste ha ett tydligt och genomtänkt syfte. Lärare måste 
ha kunskap om vilket material som är lämpligt men även när, varför och hur det ska 
användas. Som framkommit i resultatet beror svagheter med konkret material bland 
annat på lärares bristande kunskaper. Att använda konkret material utan ett tydligt 
syfte kan riskera att elever endast sitter och plockar med plockisar men inte förstår 
matematiken i materialet.  

6.4 Ämnesdidaktiska implikationer och vidare forskning  
Resultatet i denna systematiska litteraturstudie visar att det finns många styrkor och 
svagheter med konkret material i matematikundervisning. Om lärare ska använda 
konkret material behöver de väga styrkor och svagheter mot varandra. De behöver 
vara medvetna om vad, hur och varför de ska använda materialet. Detta tror vi har 
stor betydelse för vad elever kan åstadkomma i matematik.  



 
 
 

 
 

Eftersom alla elever är olika innebär det att lärare behöver variera sin undervisning 
för att nå alla elever. Att enbart arbeta i matematikböcker gynnar inte elevers 
tänkande, särskilt inte när elever ska utveckla grunden inom matematik, 
taluppfattning. Taluppfattning måste befästas i de tidiga skolåren vilket kräver att 
elever utvecklar den förståelse som behövs för att förstå taluppfattningens 
grundläggande principer. Detta kräver att elever får uppleva matematik på mer än ett 
sätt.  

Den forskning studien har undersökt har svarat på vilka styrkor och svagheter som 
finns generellt med konkret material, dock hade vi önskat mer inom taluppfattning. 
Ett område som behöver utforskas är varför ett specifikt konkret material är mer 
uppskattat och mer tillämpat än andra konkreta material. Därför kan det vara 
intressant att ta reda på varför dessa konkreta material används mer än andra. Det 
hade också varit intressant att jämföra hur det arbetas med konkret material i olika 
årskurser, hur mycket det påverkas om konkret material introduceras direkt vid 
skolstart kontra senare. Även hur användandet av konkret material i de lägre åldrarna 
påverkat eleverna när de kommit upp i högre årskurser hade varit intressant att 
undersöka. Då hade vi kunnat jämföra olika elevgrupper, påverkas alla elever likadant 
av konkret material? Exempelvis elever med svårigheter och elever med begåvning? 
Finns det områden inom matematiken där det är extra positivt/negativt med konkret 
material? Ett annat område som vore intressant att undersöka är vilken matematisk 
förståelse som utvecklas när olika material används. Vilka material representerar 
specifika matematiska områden och vilka är mer diffusa i sin användning? Till 
framtida empiriska studie hade det varit intressant att undersöka om och varför/varför 
inte lärare använder konkret material. En följdfråga kan vara hur lärare använder 
konkret material men också hur ofta, när de undervisar i matematik och inom 
taluppfattning.  
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Bilaga 2 Kategoriseringsschema 
 

Publikation Hur beskriver publikationen 
styrkor med konkret material? 

Hur beskriver publikationen svagheter 
med konkret material? 

Hur beskriver publikationen 
styrkor med konkret material 
inom taluppfattning? 

Hur beskriver publikationen 
svagheter med konkret 
material inom taluppfattning? 

Teoretiska 
perspektiv/ 
ramverk 

Swan, P. & 
Marshall, L. 
(2010) 
Revisiting 
Mathematics 
Manipulative 
Materials 

• Förbättrar inlärning 
• Barn tycker om att använda 

konkret material 
• Väcker intresse och engagerar 

elever 
• Skapar motivation för elever 
• Visuellt hjälpmedel 
• Styrker praktisk inlärning 
• Bygger en bättre förståelse 
• Hjälper elever att förstå 

matematiska koncept och/eller 
förstärker dem 

• Passar alla inlärningsstilar 
• Förstår bättre hur elever tänker 
• Uppmuntrar matematisk 

kommunikation 
• Vid förståelse kan de avveckla 

materialen 

• Lärare behöver ha en tydlig 
förståelse 

• Samma material i andra 
sammanhang kan riskera 
missförstånd 

• Kräver vägledning från lärare 
• Kan sakna övertygelse 
• När problem stöts på i användningen 

överges materialet 
• Barnsligt att använda 
• Lärare saknar kunskap 
• Leder inte automatiskt till förbättrad 

kunskap 
• Utan lämplig diskussion och 

undervisning kan missförstånd ske 

    Oklar 

Uribe-Florez, L. 
J. & Wilkins, J. 
L. M. (2010) 
Elementary 
school teachers' 

• Konkreta erfarenheter innan 
abstrakt tänkande 

• Medverka i lämpliga praktiska 
aktiviteter 

• Mer erfarna lärare → använder 
konkret material oftare än 
nyutexaminerade lärare 

• Äldre elever kan resonera abstrakt 
→ konkret material onödigt 

    Piaget 



 
 
 

 
 

manipulative 
use.  

• Yngre lärare använder konkret 
material oftare än äldre lärare 

Kablan, Z. 
(2016) The 
Effect of 
Manipulatives 
on Mathematics 
Achievement 
across Different 
Learning Styles. 

• Används för att nå abstrakt 
matematisk förståelse 

• I samspel med abstrakt 
undervisning -når alla elever 

• Underlättar tänkande från 
konkret till abstrakt  

• Överdriven användning leder 
inte till ökad förståelse mer än 
vad måttlig användning gör 

• Tid som läggs på konkret material 
hade kunnat användas på abstrakt 
inlärning  

• Måste införas som en rutin 
• Garanterar inte meningsfull 

inlärning 

    ELT 

Bossé, M. J.; 
Lynch-Davis, 
K.; Adu-
Gyamfi, K. & 
Chandler, K. 
(2016) Using 
Integer 
Manipulatives: 
Representational 
Determinism.  

• Bygger en abstrakt förståelse 
från kognitiva och fysiska 
handlingar 

• Trots tydliga instruktioner kan 
missförstånd ske 

• Elever blir förvirrade när lärare 
förklarar något med konkret material 

• Lärare är osäkra på användningen 
• Olämpliga representationer kan leda 

till luckor i inlärningen eller 
missförstånd 

• 10-basmaterial → 
konceptioner gällande tal, 
matematiska beräkningar och 
för att demonstrera tals 
egenskaper ex kommutativa 
lagen, assositiva och 
distrubutiva egenskaper 

• Tallinjen → representera 
talordning 

• Användas för att representera 
både positiva och negativa tal  

• Tallinjen modell för att 
utveckla taluppfattning och 
förståelse för tal, matematiska 
beräkningar och relationer 
mellan tal och lösa 
matematiska problem 

• Tvåfärgade plockisar → 
representera positiva 

• 10-basmaterial kan inte 
användas för att visa 
negativa tal och decimaltal 

• Om lärare använder 10-bas 
material för både negativa 
tal och heltal riskerar 
elever att blanda ihop talen 
och bli förvirrade 

• Tallinjen representerar 
reella tal som enheter, trots 
detta kan elever ha svårt att 
förstå kontinuiteten av 
verkliga tal 

• Tallinjen kombinerar 
visuell och symbolisk 
information men 
intervallen och 
markeringarna kan vara 

Representativ 
determinism  



 
 
 

 
 

kvantiteter, negativa 
kvantiteter och noll 

• Bosses kuber → skildra 
flersiffriga heltal 

• Representerar storlek, tals 
karaktär, jämförande storlekar 
på flersiffriga heltal 

 

förvrängda, detta kan 
förvirra elever 

• Elever kan misslyckas med 
att se kopplingen mellan 
matematisk domän och 
indikationer på tallinjen 

• Elever kan felaktigt 
associera heltal till punkter 
på tallinjen 

• Uppfattningen om 
kardinaltal och 
neutralisation kan förvirra 
vid användandet av 
tvåfärgade plockisar 

• Basidéer och 
platsvärdesidéer kan 
förvirras vid användning av 
Bosses kuber  

• Basidéer som att gruppera 
och ha möjligheten att 
växla (1-->10 -->100 
växlingar) kan ses som 
likformig till en förståelse 
av precis som position och 
platsvärdesidéer 
storleksrelationer, riktning 
och enhetsrelationer och 
relationer med nominellt 
värde och position 

• Elever kan inte skilja på 
färger och tro att a är 
symmetriskt till -a 

 



 
 
 

 
 

Jones, J. P. & 
Tiller, M. 
(2017) Using 
Concrete 
Manipulatives 
in Mathematical 
Instruction. 

• Elevers intresse för matematik 
ökar 

• Utveckla elevers konceptuella 
förståelse för matematik, 
hjälper elever att relatera 
konkreta idéer till abstrakta 
idéer 

• Alla elever påbörjar nya 
instruktioner på lika villkor 

• Lättare tillgång till matematisk 
kunskap 

• Elever måste kunna koppla samman 
och engagera sig med det 
matematiska konceptet genom 
praktiskt deltagande 

    CRA 

Carbonneau, K. 
J.; Marley, S. C 
& Selig, J. 
(2013) PA 
Meta-Analysis 
of the Efficacy 
of Teaching 
Mathematics 
with Concrete 
Manipulatives.  

• Hjälper elever att förstå 
abstrakt matematik 

• Hjälper elever i det för- och 
konkret operationella stadiet 

• Kan förstärka elevers 
förståelse 

• Bra inom problemlösning 

• Kan förvirra elever om det finns 
flera konceptioner på ett material 

• Leder inte nödvändigtvis till ökad 
kunskap för att det används 

• Beroende på hur mycket stöttning 
elever får av lärare avgör utsagorna   

• Elever i det formella operationella 
stadiet gynnas inte 

• Svårt för små barn att förstå att 
konkret material kan representera ett 
matematiskt område 

• Kan få olika utsagor i inlärning 

    Piaget 

Liggett, Scott, 
R. (2017) The 
Impact of Use 
of 
Manipulatives 
on the Math 
Scores of Grade 
2 Students.  

• Konkret material gynnar alla 
elever 

• Matematiska prestationer ökar 
• Elever får fler 

metoder/strategier för 
problemlösning 

• Konkret material vid 
problemlösning - en tillgång 
för att förbättra elevers 
inlärning och utveckling 

      Piaget 



 
 
 

 
 

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.  

• Tydlig sammankoppling med 
matematisk förståelse gynnar 
inlärning 

• Lärare antar felaktigt att elever ska 
skapa samma inre representation 
som lärare 

• Konkret material kan hindra lärandet 
• Kan förvandlas till ett mål i sig 

självt, istället för ett verktyg som 
leder till bättre förståelse 

• Kan bli en övning separat från att 
lösa problemet 

    NCTM 

Boggan, M.; 
Harper, S. & 
Whitmire, A. 
(2010) Using 
Manipulatives 
to Teach 
Elementary 
Mathematics.  

• Kan användas i 
problemlösning, 
kommunikation, resonemang, 
kopplingar och uppskattningar 

• Hjälpsamt för yngre elever om 
det används på rätt sätt 

• Konkreta materialet lämpligt 
för elever och valt för ett visst 
syfte/mål → ökar elevers 
tänkande och förståelse för 
matematik 

• Erbjuder elever att undersöka 
sina egna matematiska frågor 
för att få svar  

• 3 av 4 lektioner tog slut av sig självt 
• I fjärde lektionen 

förhindrades inlärningen 
• Användandet av konkret material 

blev en aktivitet för sig 
• Elever kopierade endast vad lärare 

gjorde 
• Elever förstod aldrig meningen med 

materialet 
• Lärare behöver stöd i hur, vad, när 

och varför de ska använda konkret 
material 

• Barn måste förstå det matematiska 
som ska läras 

• Ska fostra elevers 
konceptioner av tal och 
matematiska beräkningar 

• Lärare ska använda räknare, 
platsvärde mattor, 10 bas 
block vid 
taluppfattningsundervisning 

  NCTM 



 
 
 

 
 

• Möjliggör förflyttning från 
konkreta erfarenheter till 
abstrakt förståelse  

• Matematisk förståelse ökar om 
konkret material används på 
rätt sätt 

• Förbättrar klassrumsmiljön 
vid användandet av konkret 
material → gör att elever 
reflekterar över sina 
erfarenheter 
→   inlärningen förstärks 
och elevers ångest inför 
matematik minskar 

• Uppnår större framgång än 
elever som inte arbetar med 
konkret material alls (inom 
vissa delar i matematik) 

• Extra bra för elever som är 
lågpresterande och elever 
med svårigheter  

• Alla elever drar nytta av 
användningen 

Manches, A.; 
O'Malley, C. 
(2016) The 
Effects of 
Physical 
Manipulatives 
on Children's 
Numerical 
Strategies.  

• Elever identifierade flera 
lösningar när de fick ta hjälp 
av konkret material än de som 
inte hade tillgång till något 
material 

• Utvecklar mer konceptuella 
strategier 

• Hjälper elever att identifiera 
flera lösningar 

  • Behärskning av antal kräver 
förståelse för hur siffror är 
relaterade 

  PDL 



 
 
 

 
 

Cain, C. R. & 
Faulkner, V. N 
(2011) Teaching 
Number in the 
Early 
Elementary 
Years.  

• Kopplingen mellan konkret 
material och abstrakt 
matematik ökar 

  • Relatera tal symboliska 
representationer av tal med 
kvantiteter och förstå att tal 
relaterar till andra tal 

• Om elever ska förstå vad “3” 
betyder behöver lärare visa det 
på olika sätt genom konkret 
material så att elever får en 
förståelse för vad 3 betyder 

• Förstå hur siffror kan 
konstrueras med konkret 
material innan de får en 
abstrakt förståelse 
Förståelse för hur ett tal kan 
representeras på flera olika 
sätt med konkret material 

• Räkna en-till-en med konkret 
material men också subisitera 

• Varje tal har en mening och 
måste förstås djupt och i en 
kontext  

• Tidiga skolåren- tallinjen bra 
konkret material för elever- 
kontext de kan relatera till 

  CCSSI 
/ 
CCSSM 

 

 
 
  



 
 
 

 
 

 

Bilaga 3 Tallinje 
 

 
(Ahlén 2017) 
 

  



 
 
 

 
 

Bilaga 4 10-basmaterial 

 
(Lär & Lek uå) 
 
  



 
 
 

 
 

Bilaga 5 Tvåfärgade plockisar 

 
(Hand 2 mind uå) 
 
  



 
 
 

 
 

Bilaga 6 Bossés kuber 

 
(Nasco uå) 
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