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Abstract 

Den här studien undersöker hur konkret materials användning påverkar elevers lärande i matematiken, 
med speciellt fokus på geometri. Detta syfte har besvarats genom en systematisk litteraturstudie, vilket 
innebär att svar på studiens frågeställningar har sökts i tidigare forskning.  

Resultatet visar att användning av konkret material kan vara både positivt och negativt eftersom den 
antigen kan underlätta elevernas lärande eller utgöra ett hinder för deras kunskapsutveckling. Konkret 
material spelar en viktig roll för att underlätta elevernas förståelse av den abstrakta matematiken. Det 
betraktas också som en viktig faktor för att öka elevernas intresse och gynna deras lust att lära. Det är 
viktigt att eleverna uppfattar hur det konkreta materialet kopplas till matematiken annars kan de 
distraheras av materialens fysiska egenskaper och ignorera dess betydelse. Resultatet visar även att 
arbetet med konkret material bör vägledas av läraren, därför är det viktigt att läraren utvecklar sin 
kompetens i hur konkret material väljs och används för att det ska ge positiva resultat på elevers 
lärande.  

Nyckelord: konkret material, laborativ matematik, manipulatives och geometri.  
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1 Inledning 
Lärarens sätt att undervisa har stor betydelse för elevernas lärande. En effektiv lärare har förmåga att 
använda olika arbetsformer som passar alla elevers förutsättningar och behov (Skolverket 2003, s. 35-
36). Malmer (2002, s. 31) menar att ”Det är speciellt viktigt att komma i kontakt med de erfarenheter 
eleverna redan har. Men man måste också skapa sådana inlärningstillfällen att de kan erhålla 
nödvändiga förutsättningar. Det är viktigt att sådana situationer görs spännande och intressanta, så att 
elevernas lust och nyfikenhet stimuleras”. Under mina skolår innehöll matematikundervisning sällan 
praktiskt arbete. Där var traditionell undervisning med fokus på läroboken det arbetssättet som 
dominerades. Därför upplevde jag matematiken som ett tråkigt och svårt ämne. En fråga jag ofta 
tänkte på: Varför behöver vi lära oss matematik? Det som överraskat mig är att fler elever på min 
VFU-skola har liknande frågor kring matematikundervisningen. Vad är det som gör att matematiken 
ses som ett svårt och tråkigt ämne? 

Arbetet med läroboken i form av procedurhantering är det sättet som dominerar i 
matematikundervisningen (Skolinspektionen 2009, s. 17). Enligt Skolinspektionen (2009, s. 16) kan en 
stor tyngd på läroboken i matematikundervisningen påverka elevers måluppfyllelse.  Vidare står det i 
Skolinspektionen (2009, s. 22) att ”Eleverna måste erbjudas mer omfattande, bättre utvecklade och 
mer systematiska möjligheter att engagera sig i aktiviteter som går utöver att räkna i boken enligt givna 
regler och lösta exempel, så kallad procedurhantering”.  Även Löwing (2004, s. 241) anser att lärarens 
sätt att arbeta med lärobokens innehåll är det som avgör elevernas möjligheter i 
matematikundervisningen. Lärare som anknyter matematiken till verkligheten och använder sig av 
egna erfarenheter utan att vara helt beroende av läromedlet har större möjligheter att förmedla lust att 
lära (Skolverket 2003, s. 34-35). Eleverna är olika, deras sätt att tänka och lära varierar beroende på 
vad de är intresserade av och vilka erfarenheter de har. I Skolverket (2011a, s. 55) står det att 
”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga 
att använda matematik i olika sammanhang”. För att välja arbetssätt som kan väcka elevernas intresse 
och nyfikenhet för matematik är det viktigt att matematikundervisningen är fylld av undersökande 
arbete med variation av konkreta material.     

Min inspiration för att undersöka vilken betydelse användandet av konkret material har för elevers 
lärande kommer från min handledare i min VFU-skola. Hon är helt oberoende av läroboken och 
menar att ett laborativt arbete med användning av konkret material är nyckeln för ett framgångsrikt 
lärande.  

Min problemformulering blir härigenom att undersöka hur användning av konkret material i 
matematikundervisningen kan påverka elevers lärande. Detta kommer att undersökas genom att 
systematiskt studera vad tidigare forskningar skriver om detta.  
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2 Bakgrund  
Det här kapitlet inleds med en beskrivning av hur lärande ses enligt den sociokulturella traditionen. 
Därefter beskrivs vad skolans styrdokument skriver om arbete med konkret material. Sedan kommer 
en definitionen av begreppet laborativ matematik, som relateras till arbete med konkret material. Vidare 
beskrivs vad varierad undervisning innebär och hur användning av konkret material kan möjliggöra en 
varierad undervisning. Därefter ges en definition av begreppet lust att lära och en beskrivning av ett 
samband mellan användningen av konkret material och lusten att lära. Slutligen beskrivs vad geometri 
som ett matematiskt innehåll innebär och hur elevernas kunskaper i geometri utvecklas.  

2.1 Teorier om lärande 
Det finns olika teorier om lärandet. Strandberg (2006, s. 196) menar att skolans läroplan till stor 
utsträckning är influerad av Vygotskijs idéer om lärande. Den sociokulturella traditionen som bygger på 
Vygotskijs syn på lärande fokuserar på utveckling, lärande och språk (Säljö 2013, s. 185). Enligt Säljös 
tolkning av den sociokulturella traditionen förstås språk ”som ett dynamiskt och ständigt 
utvecklingsbart teckensystem som samspelar med andra uttrycksformer” (Säljö 2013, s. 190). 

Enligt det sociokulturella perspektivet förmedlas kunskaper i form av handlingar genom 
sociokulturella resurser, som skapas genom interaktion och kommunikation. Lärarens roll enligt denna 
syn på lärande är att skapa möjligheter där eleverna kan lära sig genom ett socialt och språkligt samspel 
(Engström 2006, s. 70).  

Enligt Vygotskijs synsätt på lärande använder människan två redskap för att uttrycka sig och även för 
att ta till sig kunskaper. Det första redskapet som kallas för ett mentalt redskap beskrivs som ”en symbol, 
ett tecken eller ett teckensystem vi använder för att tänka och kommunicera med” (Säljö 2013, s. 187). 
Exempel på mentala redskap är bokstäver, siffror och räknesystem (Säljö 2013, s. 187). Det andra 
redskapet kallas för ett materiellt redskap och används att utföra ett arbete praktiskt. Både mentala 
redskap och materiella redskap är beroende av varandra och tillsammans är viktiga för att åstadkomma 
till nya kunskaper (Säljö 2013, s. 188-189). Detta examensarbete kommer endast att fokusera på 
materiella redskap. 

2.2 Styrdokument 
Genom matematikundervisningen ska eleverna utveckla sina kunskaper om matematik och även hur 
de kan använda matematik i vardagliga situationer. Matematikundervisningen syftar också till att ge 
eleverna utrymme att möta matematiska mönster, former och samband. Genom 
matematikundervisningen ska eleverna också utveckla kunskaper att kunna argumentera logiskt och 
resonera inom matematik. Undervisning i matematik ska bidra till att utveckla ”en förtrogenhet med 
matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i 
vardagliga och matematiska sammanhang” (Skolverket 2011a, s. 55).  

Gällande användningen av konkret material i slutet av årskurs 3 så står det att:  

• Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. 
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• Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder 
då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till 
sammanhanget.  
                                                                                                                (Skolverket 2011a, s. 60)  

Geometri har ett eget centralt innehåll i skolans läroplan. För att detta examensarbete fokuserar på 
geometri, som ett matematiskt innehåll, är det viktigt att ta reda på vad geometriundervisningen bör 
innehålla. I det centrala innehållet i årskurs 3 står det att eleverna ska möta ”Grundläggande 
geometriska objekt” och även ” Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt” (Skolverket 
2011a, s. 56). Eleverna ska också få konstruera geometriska objekt och använda ”Vanliga lägesord för 
att beskriva föremåls och objekts läge i rummet” (Skolverket 2011a, s. 56-57).  

I slutet av årskurs 3 bör eleverna kunna ”Använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga 
lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer” (Skolverket 
2011a, s. 60). De bör också kunna ”Avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska 
objekt” (Skolverket 2011a, s. 60). Dessa kunskapskrav är också av värde att nämna då denna 
litteraturstudie kommer att fokusera på geometri.  

2.3 Laborativ matematik och konkret material 
I denna studie används begreppet laborativ matematik eftersom där ingår arbete med konkret material. 
Rystedt och Trygg (2010, s. 5) definierar begreppet laborativ matematik som en arbetsform där elevers 
deltagande inte sker mentalt, utan praktiskt genom att arbeta med aktiviteter och använda sig av 
konkret material. Skolverket (2011b, s. 26) beskriver begreppet på ett liknande sätt och anger hur 
arbete med laborativ matematik skiljer sig från arbetet med läroboken. Med laborativ matematik får 
eleverna uppleva matematik då detta arbetssätt öppnar nya möjligheter till skapande och diskussioner. 
Laborativ matematik används som en insats då syftet är att eleverna ska få en positivare syn på 
matematik och att deras intresse för att lära sig matematik ska öka. Även i Skolverket (2011c, s. 7), 
Kommentarmaterial till kursplanen i matematik, står det ” att vara intresserad underlättar således inlärningen, 
vilket i sin tur leder till ett intresse för att söka nya kunskaper – på egen hand och tillsammans med 
andra” (Skolverket 2011c, s. 7). 

Olika källor beskriver definitionen på konkret material på olika sätt. Rystedt och Trygg (2010, s. 5) 
definierar laborativa läromedel som fysiska material som vi kan känna på, vrida eller plocka isär. Även 
Swan och Marshall (2010, s. 1) definierar begreppet ”Manipulatives” som objekt som vi kan känna på 
och hantera vid olika tillfällen. Författarna menar att ”Manipulatives” är konkret material som vi fysiskt 
kan arbeta med genom att använda våra sinnen. Rystedt och Trygg (2010, s. 5) menar att användning 
av konkret material möjliggör kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta. Konkret material har 
en betydande roll för att tydliggöra innebörden i den kommunikationen som sker inom matematiken 
(Engvall 2013, s. 69). Moyer (2004, s. 1) beskriver vilka fördelar det finns med att använda konkret 
material i matematikundervisningen. Författaren menar att “manipulatives” används för att 
representera den abstrakta matematiken på ett konkret sätt (Moyer 2004, s. 1).  
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Hur undervisningen genomförs spelar en viktig roll för att eleverna ska förstå hur materialen kan 
kopplas till matematiken. Om eleverna inte förstår sambandet mellan materialen och begreppen kan 
materialens användning leda till missuppfattningar i matematiken (Rystedt och Trygg 2010, s. 23). 

Enligt Löwing (2004, s. 75) har konkretisering av matematiken genom användning av konkret material 
en viktig roll i matematikundervisningen. Konkretisering kan ses som en metod som bygger på tre 
steg. Det första är att bygga upp en matematisk förståelse, det andra är att generalisera denna förståelse 
och det tredje är att abstrahera den, alltså att bygga upp en abstrakt modell av denna förståelse (Löwing 
2004, s. 75). Skolverket (2003, s. 55-56) framför, i deras kvalitetsgranskning Lusten att lära - med fokus 
på matematik, fler faktorer för att förbättra utbildningens kvalitet. Bland flera förslag på hur 
utbildningens kvalitet kan förbättras framläggs följande faktorer: Laborativt arbete, varierande 
arbetssätt och material samt tillämpningar och aktiviteter där det abstrakta konkretiseras (Skolverket 
2003, s. 55-56).  

2.4 Variation i matematikundervisningen  
Arbete med läroboken är det arbetssättet som dominerar i matematikundervisningen. Detta arbetssätt 
kan negativt påverka elevernas förmåga att resonera logiskt och lösa matematiska problem samt att 
kunna sätta in dessa problem i ett visst sammanhang (Skolinspektionen 2009, s. 9).  

Skolinspektionen (2009, s. 11) lyfter fram tre faktorer som kan utveckla kvaliteten av 
matematikundervisningen. Den första faktorn är att bedriva varierad undervisning med stor flexibilitet 
och hänsyn till elevernas olika erfarenheter och intresse. Att välja och arbeta med relevant innehåll 
som utmanar eleverna är den andra faktorn för att höja matematikundervisningens kvalitet. Den tredje 
faktorn är att använda varierande läromedel och material istället för att vara helt beroende av 
läroboken (Skolinspektionen 2009, s. 11). Även Löwing (2011, s. 79) betraktar det dominerade arbetet 
med läroboken som ett problem som negativt kan påverka elevernas matematiska kunskapsutveckling.  

Varierad undervisning har stor betydelse för elevers lärande. Med varierad undervisning ges mer 
utrymme för kommunikation i klassrummet. För mycket arbete i läroboken kan också minskas då 
undervisningen är varierad (Lindqvist 2003, s. 9). I Skolverket (2003, s. 30) står det att ”variation, 
flexibilitet och att undvika det monotona i undervisningen är viktigt för lusten att lära”. Att växla 
mellan olika arbetsformer är viktigt för att elevers olika sätt att lära kan tillgodoses (Skolverket 2003, 
s. 30). Vad lust att lära innebär kommer att beskrivas i det nästa avsnittet.  

2.5 Lusten att lära 
I Skolverket (2011a, s. 7) står det att utbildningen inom skolväsendet ska ”främja alla elevers utveckling 
och lärande samt en livslång lust att lära”. Att definiera begreppet lust att lära är svårt (Skolverket 2003, 
s. 8). När barn och vuxna blev tillfrågade att berätta om situationer då de känt lust att lära sa de att 
detta handlar om att känna och att tänka (Skolverket 2003, s. 8). Upplevelse av lust att lära handlar om 
en gemensam upplevelse av nyfikenhet, fantasi, upptäckariver och sinnlig glädje (Skolverket 2003, s. 
8).  
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Inspektörsgruppen har formulerat en definition för begreppet lust att lära på följande sätt: ”den lärande 
har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och tillsammans med 
andra söka och forma ny kunskap” (Skolverket 2003, s. 9).  

Enligt Skolverket (2003, s. 17) är glädje och lust att lära mer levande hos elever i de tidigaste skolåren, 
men denna upplevelse verka avta ju äldre eleverna blir. För de yngre eleverna verkar skoldagarna vara 
fyllda av lek, temaarbete och aktiviteter som stimulerar barnen. Varierande arbetssätt och användning 
av konkret material är också mer vanligt förekommande under de tidigaste skolåren (Skolverket 2003, 
s. 17). Orsaken till att elever känner glädje och lust att lära under de tidiga skolåren tycks, enligt 
Skolverket (2003, s. 17), beror på att lärarna har en medveten strategi att stödja elevernas lust att lära. 
Moyer (2001, s. 186) beskriver i sin studie att fler av de deltagande matematiklärarna kopplar elevernas 
lust att lära till användningen av konkret material i undervisningen. Matematiklärarna anser att arbete 
med konkret material gör undervisningen roligare.  

2.6 Geometri som ett matematiskt innehåll  
Geometri som ord betyder jordmätning (Engström 2006, s. 26). Men i skolans undervisning handlar 
geometri om rumsuppfattning (Skolverket 2014, s. 4). Det handlar också om en identifiering och en 
klassificering av olika geometriska figurer och dess egenskaper (Skolverket 2014, s. 4). Barnen möter 
geometri tidigt, såsom former, symmetrier och mönster (Bergius, Emanuelsson, Emanuelsson och 
Ryding, 2011, s. 151). Vi möter geometri i vårt vardagliga liv, exempelvis hemma, på arbetsplatsen, i 
naturen, i arkitektur och i konst (Bergius et al 2011, s. 151). Varierande aktiviteter med rika upplevelser 
är viktigt för att kunna möta geometrins natur (Bergius et al 2011, s. 152). Att arbeta med former 
genom att se, känna och beskriva föremål är väsentligt för att utveckla kunskaper i geometri (Bergius 
et al 2011, s. 152). 

Elevers kunskapsutveckling i geometri sker, enligt van Hieles beskrivning, i fem olika nivåer: 
igenkänning, analys, abstraktion, deduktion och stringens (Hedrén 2010, s. 28). På den första nivån igenkänning 
känner eleven igen geometriska figurer men inte egenskaper hos figurerna.  Eleven kan också se 
likheter mellan geometriska figurer och verkliga föremål (Hedrén 2010, s. 28). På den nästa nivån analys 
kan eleven analysera egenskaper hos geometriska figurer på ett empiriskt sätt genom att använda sig 
av konkret material t.ex. papper eller geobräde, men kan inte se sambandet mellan olika figurer 
(Hedrén 2010, s. 28). På den tredje nivån abstraktion kan eleven se sambandet mellan olika geometriska 
figurer men kan inte förstå vilken roll deduktion har i geometri (Hedrén 2010, s. 28). Deduktion 
innebär att förstå nödvändigheten av att använda satser och bevis i geometrin, vilket bör uppfattas på 
den fjärde nivån som kallas för deduktion (Hedrén 2010, s. 28). Den sista nivån kallas för stringens då 
eleverna förstår vikten av precision och även kan utveckla teorier utan att använda konkret material 
(Hedrén 2010, s. 28). För att ska kunna hjälpa elever att utveckla kunskaper i geometri är det viktigt 
att läraren har kunskaper om dessa nivåer. Det är också viktigt att lärare tar hänsyn till att elever kan 
befinna sig i olika nivåer och att de inte kan vidareutvecklas till en ny nivå utan att klara den föregående 
nivån (Hedrén 2010, s. 30).  

För att stimulera eleverna och möjliggöra deras utveckling från en nivå till nästa nivå har van Hiele 
föreslagit fem faser i en inlärningsprocess. Den första fasen kallas för observation/ information, då 
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observerar eleverna och ställer frågor. Lärare på den fasen hjälper eleverna att bygga upp det ordförråd 
som är nödvändigt i denna fas (Hedrén 2010, s. 32). I den andra fasen vägledd undersökning ger läraren 
en strukturerad följd av aktiviteter. Här vet eleverna vad som kännetecknar denna fas och även hur 
undervisningen kommer att fortsättas (Hedrén 2010, s. 32). I den fasen är det viktigt att olika material 
är tillgängliga. Eleverna kan genom att arbeta med konkret material såsom papper och speglar se hur 
olika geometriska figurer kan konstrueras (Hedrén 2010, s. 34). I den nästa fasen som kallas för 
förklaring utvecklar eleverna sina erfarenheter och uttrycker sina åsikter om observationerna som de 
gjorde i första fasen. Lärarens uppgift i den fasen är att hjälpa eleverna att använda ett korrekt språk 
för att kunna uttrycka geometriska samband (Hedrén 2010, s. 32-34).  Den fjärde fasen fri undersökning 
handlar om arbete med mer komplicerade uppgifter, som kan lösas på olika sätt och i fler steg (Hedrén 
2010, s. 32). I den femte fasen sammanfattar eleverna det de lärt sig från de föregående faserna, 
exempelvis begrepp, benämningar och vad som kännetecknar olika geometriska figurer (Hedrén 2010, 
s. 32-34).  

 

3 Syfte och frågeställningar  
Syftet men den här studien är att undersöka hur användning av konkret material kan påverka elevers 
lärande i matematik, med fokus på geometri som ett matematiskt innehåll. Studien ska utgå från 
följande frågeställningar:  

• Hur kan användning av konkret material påverka elevers lärande i matematiken, med fokus 
på geometri? 

• Hur kan konkret material användas för att det ska bidra till att gynna elevers lärande i geometri?  
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4 Metod  
Det här kapitlet inleds med en beskrivning av vad en systematisk litteraturstudie innebär för att därefter 
presentera studiens upplägg och dess metodiska tillvägagångssätt. Sökprocessen samt urvalskriterierna 
beskrivs här för att redovisa förutsättningarna för det resultat sökningen har gett.  

4.1 Design 
I det här examenarbetet kommer frågeställningarna att besvaras genom en systematisk litteraturstudie. 
En litteraturstudie innebär att systematiskt söka och kritiskt granska litteratur som därefter 
sammanställs inom det valda problemområdet (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 
31). I en litteraturstudie söker man resultat från tidigare vetenskapliga forskningar (Barajas et al, s. 70). 
När en litteraturstudie genomförs bör all tillgängliga evidens som bedöms relevanta för det valda 
problemområdet identifieras och studeras (Barajas et al, s. 28).   

Genomförandet av detta examenarbete följer följande steg som ges av Barajas et al (2013, s. 32):  

• Motivera varför studien görs (problemformulering)  
• Formulera frågor som går att besvara  
• Formulera en plan för litteraturstudien  
• Bestämma sökord och sökstrategi  
• Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga rapporter  
• Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå  
• Analysera och diskutera resultat  
• Sammanställa och dra slutsatser  

                                                                                                                                        (Barajas et al 2013, s. 32)  

För att kunna genomföra en litteraturstudie är det viktigt att det finns studier som bör vara av god 
kvalitet att kunna basera studiens resultat och slutsatser på (Barajas et al 2013, s. 26-27). Enligt The 
Campbell Collaboration bör följande kriterier uppfyllas i en systematisk litteraturstudie:  

1. Tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar 
2. En uttalad sökstrategi 
3. Systematisk kodning av alla inkluderade studier 
4. Metaanalys ska användas för att väga samman resultat från flera små studier (om det är möjligt).                             

                                                                                                                  (Barajas et al 2013, s. 27) 

4.2 Plan för litteraturstudien 
Urvalsprocessen har skett enligt de steg som beskrivs av Barajas et al (2013, s. 83). I sökprocessen är 
ett första steg att formulera sökord utifrån studiens intresseområde (Barajas et al 2013, s. 83). I denna 
litteraturstudie har sökorden formulerats utifrån syftet och frågeställningar. Sökorden formulerats 
både på svenska och på engelska eftersom det i vissa databaser, exempelvis i Eric, framkommer fler 
träffar då engelska sökord används. De svenska sökorden som använts vid sökprocessen är: Matematik 
geometri, laborativ matematik, konkret material matematik, konkret material geometri, och 
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geometriundervisning. De engelska sökorden som använts har formulerats utifrån de svenska 
sökordens översättningar: Concrete materials mathematics, concrete materials geometry, concrete 
manipulatives, manipulatives mathematics och manipulatives geometry.  

Det andra steget är att bestämma kriterier för valet av studierna som ska ingå i litteraturstudien. Vid 
sökningen i databaserna har följande kriterier bestämts:  

• Studierna är ”peer reviewed”.  
• De är skrivna antingen på svenska eller på engelska.  
• Åldersgruppen som undersöks i studierna är relevant för denna litteraturstudie, alltså inte äldre 

än grundskolans åldersgrupp. 

Barajas et al (2013, s. 81) rekommenderar att en begränsning genom t.ex. publiceringsår bör användas 
då många träffar erhålls. Eftersom undersökning inom ”konkret material” eller ”manipulatives” är ett 
brett område så har sökningen begränsats genom att välja publiceringsår från 2007 till 2016. Däremot 
har sökningen inom matematikområdet ”geometri” inte begränsats eftersom det behövdes ett större 
utfall inom detta område (arbetet med konkret material i geometriundervisningen). Av denna 
anledning har sökning med de sökorden som innehåller ”geometri” eller ”geometry” inte begränsats 
genom något publiceringsår.  Barajas et al (2013, s. 81) rekommenderar också användning av trunkering 
som innebär ”att ersätta början eller slutet av ordet med en asterisk” (Barajas et al 2013, s. 81). I denna 
litteraturstudie har trunkering använts då sökningen gav få utfall, detta för att täcka in olika varianter 
av de orden som använts vid sökningen.  

Det tredje steget är att söka studier i lämpliga databaser (Barajas et al 2013, s. 83). För att få större 
möjlighet att nå tillgängliga forskningsstudier inom studiens problemområde har olika databaser 
använts i sökprocessen. Databaserna som använts i sökprocessen är: 

• Eric/ Educational Rosources Information Center 
            En bred databas som erbjuder vetenskapliga tidskriftsartiklar, avhandlingar m.m. inom 
            pedagogik och psykologi (Barajas et al 2013, s. 75).  

• Libris 
En nationell sökmotor där litteratur kan införskaffas via biblotek i Sverige.  

• Summon  
Högskolan Dalarnas databas som erbjuder högskolans elektroniska material samt material från 
andra databaser som högskolan Dalarna har tillgång till.  

• Google Scholar  
En webbsökmotor som innehåller vetenskaplig litteratur men den kan också innehålla 
litteratur som inte är granskade, därför är noggrannhet viktigt vid sökandet i denna databas 
(Barajas et al 2013, s. 78). Google Scholar har varit till hjälp för att söka litteratur i fulltext som 
ibland inte är tillgängliga i de andra databaserna.  

Att göra en manuell sökning efter litteratur är det fjärde steget i urvalsprocessen, enligt Barajas et al 
(2013, s. 83). I denna litteraturstudie har manuell sökning inte genomförts. 
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Det femte steget enligt Barajas et al (2013, s. 83) är att göra det första urvalet av de titlar som ska ingå 
i litteraturstudien. I den litteraturstudien har det första urvalet skett efter en överblick över artiklarnas 
titlar samt abstract av de som ansågs relevanta för denna studies syfte och frågeställningar.  

Att läsa titlarna och göra kvalitetsvärdering är det sista steget som beskrivs av Barajas et al (2013, s. 
83). De titlarna som ansågs relevanta efter det första urvalet lästes och endast de som uppfyller 
urvalskriterierna valdes ut för att vara underlag i denna litteraturstudie. Urvalskriterierna beskrivs 
tydligt i det nästa avsnittet.  

4.3 Identifiering och val av litteratur 
I denna litteraturstudie begränsades sökningen så att endast resultat på svenska eller engelska ska ingå. 
För att få en ytterligare säkrare studie söktes endast ”peer reviewed” titlar. Att en text är ”peer 
reviewed” innebär att dess innehåll och kvalitet är granskades av åtminstone två oberoende experter 
(Barajas et al 2013, s. 62). Begränsningen ”avhandlingar” användes då sökningen inte kunde begränsas 
genom att bara välja ”peer reviewed” artiklar, exempelvis i Libris. Urvalet beror också på att artiklarnas 
innehåll skulle vara relevant för att besvara denna studies syfte och frågeställningar. Utfallet gav många 
studier som riktar sig mot en äldre elevgrupp än den som denna studie riktar sig mot, alltså äldre än 
grundskoleelever. Därför exkluderades många studier efter det första urvalet. 

4.4 Sökresultat 
Sökresultatet redovisas i tabeller för att tydligt beskriva vilka sökord som använts i respektive databas. 
I tabellen visas också sökningens utfall samt hur många texter som bedömts att granskas i det första 
urvalet av de texter som ansågs relevanta för denna studies syfte eller frågeställningar. Urvalet av 
sökorden har skett utifrån denna studies syfte och frågeställningar samt de begreppen som presenterats 
i det andra kapitlet bakgrund. 

Första urval skedde utifrån titel. I sökningar med stora antal träffar så lästes endast de första 200 
titlarna som framkom i sökningen. Abstract av de mest relevanta titlar lästes noggrant utifrån studiens 
syfte och frågeställningar. De titlar som bedömdes vara relevanta för att besvara denna studies syfte 
och frågeställningar valdes ut för att kritiskt granskas. I tabellerna visas också hur begränsningen i 
respektive databas gick till i sökprocessen.  
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Tabell 1. Redovisning av sökresultat i Eric 

Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Urval 
utifrån 

titel eller 
abstract 

Urval 
efter 

läsning 

Antal 
valda 
texter 

Concrete materials 
mathematics 

”Peer-review” 
Since 2007 

92 22 4 2 

Concrete materials 
geometry 

”Peer-review” 16 3 3 1 

Concrete 
manipulatives 

”Peer-review” 
Since 2007 

67 3 0 0 

Manipulatives 
mathematics 

”Peer-review” 
Since 2007 

355 18 6 2 

Manipulatives 
geometry 

”Peer-review” 189 23 5 2 

Sökningen i Eric har skett endast på engelska eftersom det i denna sökmotor främst framkommer 
engelska texter. ”Peer-review” har används som begränsning vid sökandet i denna databas. Sökningen 
med sökord som handlar om konkret material i matematik gav stort antal träffar, därför har sökningen 
begränsats genom att välja texter med publiceringsår från 2007 till 2016. Men sökningen med sökord 
som innehåller ordet geometry har inte begränsats med något publiceringsår eftersom sökningen gav 
få texter inom området geometri. Efter det första urvalet som skett utifrån titlar eller abstract har många 
texter valts bort eftersom de inte ansågs relevanta för att besvara studiens syfte eller frågeställningar. 
Antalet texter som bedömdes att de skulle läsas var 18. Texternas sammanfattning handlar mest om 
hur användandet av konkret material i matematikundervisningen kan påverka elevers lärande samt hur 
användning av konkret material i matematikundervisning kan utveckla elevers kunskaper i geometri.  

Tabell 2. Redovisning av sökresultat i Libris  
Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Urval 
utifrån 

titel eller 
abstract 

Urval 
efter 

läsning 

Antal 
valda 
texter 

Laborativ matematik Avhandlingar 0 0 0 0 
Konkret material* 

matematik* 
Avhandlingar 0 0 0 0 

Konkret material* 
geometri* 

Avhandlingar 0 0 0 0 

geometriundervisning Avhandlingar 2 1 0 0 
Matematik* 
geometri* 

Avhandlingar 46 7 abstract 
från 34 
titlar 

0 0 



11 
 

Eftersom Libris är en nationell sökmotor skedde sökningen med endast svenska sökord. I Libris kan 
sökningen inte begränsas efter ”peer-review” eller vetenskapliga artiklar, därför har sökningen skedde 
endast på ”avhandlingar”. För att få med alla möjliga ordkombinationer som titlarna kan innehålla har 
trunkering används vid sökningen i denna databas, vilket innebär att asterisk (*) lagts till ordets stam. 
Totalt gav sökningen 48 träffar, 27 engelska texter och 7 svenska texter. Endast 8 titlar valdes ut för 
att läsas utifrån abstract, men texterna var inte relevanta för detta studies problemområde. 

Tabell 3. Redovisning av sökresultat i Summon 
 Sökord begränsningar Antal 

träffar 
Urval 

utifrån 
titel eller 
abstract 

Urval 
efter 

läsning 

Antal 
valda 
texter 

Concrete materials 
mathematics 

”Peer-review” 
Tidskriftsartikel 
Från 2007 till 

2016 

14 739 20 abstract 
från första 
200 träffar 

0 0 

Concrete materials 
geometry 

”Peer-review” 
Tidskriftsartikel 

 

31 958 17 abstract 
från första 
200 träffar 

0 0 

Manipulatives 
mathematics 

”Peer-review” 
Tidskriftsartikel 
Från 2007 till 

2016 

1 972 18 abstract 
från första 
200 träffar 

0 0 

Manipulatives 
geometry 

”Peer-review” 
Tidskriftsartikel 

1 962 21 abstract 
från första 
200 träffar 

0 0 

Laborativ matematik ”Peer-review” 1 0 0 0 
geometriundervisning ”Peer-review” 1 0 0 0 

Sökningen i Summon skedde på både svenska sökord och engelska sökord. Ett stort utfall framkom 
då engelska sökord användes, däremot gav sökningen få texter då svenska sökord användes. 
Sökningen med svenska sökord har endast begränsats med ”peer-review”. Endast två texter framkom 
då sökorden ”laborativ matematik” och ”geometriundervisning” användes. En av texterna var på 
svenska och den andra var på engelska, men de både ansågs att de olämpliga för studiens syfte eller 
frågeställningar. Däremot gav sökningen med sökorden ” Concrete materials mathematics”, ” 
Concrete materials geometry” och ” Manipulatives mathematics” en mängd träffar, därför har 
sökningen begränsats genom att endast välja tidskriftsartiklar med publiceringsår från 2007 till 2016. 
Denna begränsning användes då sökningen inte hade sökord som innehåll ordet geometry eftersom det 
behövdes mer resultat inom området geometri. Med sökorden som innehåller ordet geometry 
begränsades sökningen endast efter ”peer-review” och ”tidskriftsartiklar”.  Eftersom sökningen gav 
ett stort utfall så bestämdes att endast de första 200 titlar skulle läsas. Därefter lästes sammanfattningar 
av de titlar som bedömdes vara relevanta för denna litteraturstudie.  Efter att texternas sammanfattning 
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lästes ansågs att de inte skulle väljas till vidare läsning eftersom de tar upp andra områden än denna 
studies problemområde.   

Tabell 4. Redovisning av sökresultat i Google Scholar 
Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Urval 
utifrån 

titel eller 
abstract 

Urval 
efter 

läsning 

Antal 
valda 
texter 

Concrete 
manipulatives 

Från 2007 9 990 15 abstract 
från första 
200 träffar 

7 2 

Manipulatives 
geometry 

Från 2007 5 800 17 abstract 
från första 
200 träffar 

2 0 
 

Concrete materials 
mathematics 

Från 2007 122 000 11 abstract 
från första 
200 träffar 

5 1 

Sökorden som använts i sökmotorn Google Scholar är: ”concrete manipulatives”, ”manipulatives 
geometry” och ”concrete materials mathematics”. Sökningen i denna databas gav ett stort antal träffar. 
Eftersom det vid sökningen i denna databas är det omöjligt att begränsa sökningen och välja endast 
”peer-reviewed” titlar eller avhandlingar så kan mängden texter vara helt ohanterbar. Dock kunde 
sökningen begränsas genom att välja publiceringsår från 2007 till 2016. Av denna anledning bestämdes 
att de 200 träffar från respektive sökord skulle läsas. Efter att texterna granskades att de uppfyller 
denna studies urvalskriterier valdes14 texter för en vidare granskning. Google Scholar har använts i 
huvudsak för att hitta texter i fulltext i fall texterna inte hittades i fulltext i de andra databaserna.  

Antalet utvalda texter utifrån abstract var 32. Texterna lästes översiktligt för att bedömas vilka som 
uppfyller urvalskriterierna enligt avsnitt 4.3.  Efter en genomläsning bedömdes att 13 texter skulle 
exkluderas eftersom deras innehåll ligger utanför denna studies syfte och frågeställningar. Resten av 
texterna lästes noggrant och därefter bedömts att endast 6 av dem skulle användas i denna 
litteraturstudie. Anledningen till borttagandet var att texterna inte faller inom åldersspannet av denna 
studie. De utvalda texterna presenteras i det nedanstående avsnittet. 

4.5 Presentation av de utvalda texterna 
Alla de inkluderande texterna i denna litteraturstudie uppfyller kriteriet ”peer review”, 5 av de utvalda 
hittades i sökmotorn Eric och 1 av de hittades i Google Scholar. Texterna bedömdes relevanta för denna 
litteraturstudie eftersom deras innehåll berör konkret materials användning i 
matematikundervisningen. Texterna som valts ut att ingå i detta arbete presenteras i tabell 5.  
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Tabell 5. Presentation av de utvalda texterna 

Författare Titel År Land  Språk Publicering 

Boggan, Harper 
och Whitmire 

Using Manipulatives to 
Teach Elementary 

Mathematics 

2010 Mississippi  
USA 

Engelska Journal of 
Instructional 
Pedagogies 

Caswell Fractions from Concrete 
to Abstract Using 

"Playdough Mathematics" 

2007 Australien Engelska Australian 
Primary 

Mathematics 
Classroom 

Clements och 
Battista 

Geometry and Geometric 
Measurement 

1986 Kent, Ohio, 
USA 

Engelska National 
Council of 
Teachers of 
Mathematics 

Siew, Nyet Moi; 
Chong, Chin Lu 

Fostering Students' 
Creativity through Van 
Hiele's 5 Phase-Based 

Tangram Activities 

2014 Malaysia Engelska Canadian 
Center of 

Science and 
Education 

Swan och 
Marshall 

Revisiting Mathematics 
Manipulative Materials 

2010 Australien Engelska Australian 
Primary 

Mathematics 
Classroom 

Uttal, O’Doherty, 
Newland, Hand, 
och DeLoache 

Dual Representation and 
the Linking of Concrete 

and Symbolic 
Representations 

2009 USA Engelska The society for 
Research in 

Child 
Development 

 

 

4.6 Innehållsanalys av data  
De utvalda titlarna har analyserats genom en innehållsanalys. En innehållsanalys innebär att forskaren 
på ett systematiskt sätt klassificerar och analyserar data för att därefter kunna beskriva mönster och 
teman (Barajas et al 2013, s. 147). Alla de utvalda texterna är skrivna på engelska. För att få en djupare 
förståelse av texternas innehåll översattes de till svenska. För det första gjordes en överblick över 
texternas innehåll och därefter markerades studiernas syfte och frågeställningar. Efter att texternas 
resultat lästes gjordes en egen tabell där syftet och resultatet av respektive text beskrevs.  

4.7 Beskrivning av de utvalda texterna 
Boggan, Harper och Whitmire (2010) förklarar i sin refereegranskade litteraturstudie betydelsen av att 
använda konkret material i matematikundervisningen. Författarna presenterar en forskning som lyfter 
fram användning av konkret material i grundskolan. Resultatet av denna studie visar att lärare som 
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använder konkret material i matematikundervisningen kan påverka elevers lärande positivt. 
Författarna beskriver också konkret material som objekt vilka kan användas för att gynna elevers 
tänkande och främja deras lärande.  

Swan och Marshall (2010) lyfter fram i sin kvantitativa refereegranskade studie betydelsen av att 
använda konkret material i matematikundervisningen. Studiens metod var ett fyrsidigt frågeformulär 
där 820 lärare från totalt 250 grundskolor och förskolor deltog i studien. Resultatet av denna studie 
visar att användning av ”manipulatives” kan ha både fördelar och nackdelar för elevers lärande. Detta 
beror på hur läraren använder materialen i sin undervisning. Läraren bör vägleda och organisera 
arbetet med konkret material för att få positiva effekter på elevers lärande. 

Caswell (2007) syftar med sin fallstudie till att presentera idéer om hur elevernas förståelse överförs 
från det konkreta till det abstrakta på ett enkelt och glädjefullt sätt. Studien genomfördes med elever i 
åldrarna 9-12 år. Resultatet visar att arbete med ”play doh” 1stimulerar eleverna och underlättar deras 
förståelse av det abstrakta. I resultatet visas även att ”play doh” kan användas i 
matematikundervisningen för att öka elevernas förståelse av olika matematiska begrepp i de tidiga 
skolåren. 

Clements och Battista (1986) diskuterar i sin beskrivande artikel användandet av konkret material i 
geometriundervisningen. Syftet med den artikeln är att presentera riktlinjer som kan hjälpa eleverna 
att utveckla sina kunskaper i geometri. Författarna beskriver hur ”manipulatives” kan användas i 
aktiviteter och syftar med detta till att hjälpa eleverna att förstå kopplingen mellan geometrin och den 
fysiska världen.  

Uttal, O’Doherty, Newland, Hand, och DeLoache (2009) lyfter i sin studie kopplingen mellan det 
konkreta och det abstrakta. Författarna diskuterar utifrån tidigare utgiven forskning hur konkret 
materials egenskaper kan påverka elevers lärande. Resultatet visar att användandet av konkret material 
kan ha stora fördelar för elevers lärande. Men om eleverna fokuserar på materialens fysiska egenskaper 
och ignorera den matematik som presenteras kan deras lärande påverkas negativt. Författarna menar 
att lärare måste ta hänsyn till att konkret material antingen kan underlätta eller försvåra elevers lärande.   

Siew, Nyet Moi; Chong, Chin Lu (2014) syftar med sin empiriska studie till att avgöra om van Hieles 
nivåerna baserade på tangrams aktiviteter 2 kan vara till hjälp för att gynna elevers kreativitet. Studien 
genomfördes med elever i årskurs 3 där fem klasser med cirka 30 elever i varje klass deltog i studien. 
Resultatet visar att tangram har visat sig som ett användbart konkret material för att utveckla elevers 
kunskaper i geometri. Det visas också att arbete med tangram kan bidra till att gynna elevers kreativitet 
när det integreras med van Hieles nivåerna av lärande. 

 

                                                           
1 Play-doh är en form av modellera som finns på olika färger (Wikipedia 2017a) 
2 Tangram är ett pussel som består av sju bitar (Wikipedia 2017b)  
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4.8 Värdering och kvalitetsbedömning 
Värdet av en systematisk litteraturstudie beror på hur väl kvaliteten av de ingående texterna granskas. 
Kvalitetsbedömningen bör omfatta specifika krav för att studien ska bedömas av hög kvalitet (Barajas 
et al 2013, s. 114). Kvalitetsgranskningen av de utvalda texterna i den litteraturstudien har gått utifrån 
följande frågor som beskrivs av Barajas et al (2013, s. 114): 
 

• Vilket är syftet med undersökningen? 
• Vilka resultat erhölls? 
• Är resultaten giltiga? 

                                                                                                                                               (Barajas et al 2013, s. 114) 

Efter att dessa tre frågor ställdes till de utvalda texterna har texterna bedömts vara av god kvalitet. I 
studierna beskrivs tydligt syften och i vissa fall frågeställningar eller hypoteser, även resultaten är 
detaljerat beskrivna.  

En trovärdig undersökning kännetecknas av en hög grad validitet och reliabilitet (Larsen 2014, s. 41). 
Validitet innebär att undersöka det som är relevant för studiens syfte och frågeställningar (Larsen 2014, 
s. 80). Reliabilitet handlar om pålitlighet vid behandlingen av informationen som samlas in. Om samma 
undersökning med samma förutsättningar genomförs av fler forskare och samma resultat 
framkommer så räknas undersökningen av en hög reliabilitet (Larsen 2014, s. 81). 

För att denna litteraturstudie ska vara av en hög validitet och reliabilitet har de utvalda texterna 
granskats noga och på ett objektivt sätt. Alla texterna är ”peer reviewed” vilket innebär att de är av en 
hög kvalitet, även den studie som hittades i Google Scholar granskades att den uppfyller kriteriet ”peer 
review”. 

4.9 Etiska aspekter 
Att ta hänsyn till etik är ett krav för att genomföra vetenskaplig forskning (Barajas et al 2013, s. 141). 
För att få så god kvalitet som möjligt så har litteratur som är bara ”peer reviewed” använts i denna 
litteraturstudie. Urvalet av de ingående texterna uppfyller specifika kriterier som bestämdes i början 
av sökprocessen, avsnitt 4.3. Vid systematiska litteraturstudier är det viktigt att resultatet av de 
inkluderande texterna presenteras objektivt, oavsett det stöder eller motsäger forskarens åsikt (Barajas 
et al 2013, s. 70). Därför har analysen av texternas resultat inte påverkats av denna studies syfte eller 
frågeställningar, utan de har analyserats och presenterats på ett objektivt sätt. 
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5 Resultat 
Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka hur användning av konkret material i 
matematikundervisningen kan påverka elevers lärande i matematik, med fokus på geometri. Utifrån 
denna studies syfte och frågeställningar presenters i det här kapitlet de utvalda texternas resultat. 
Inledningsvis redovisas hur konkret material kan påverka elevers lärande i matematik. Därefter 
redovisas hur konkret material kan användas för att det ska bidra till att gynna elevers lärande.  

5.1 Konkret material och elevers intresse 
Konkret material kan vara till fördel för elevers lärande då det används som ett redskap för att 
underlätta inlärningen (Uttal et al 2009, s. 158). I en artikel används tangram-aktiviteter integrerade 
med van Hieles nivåerna av lärande för att utveckla elevernas kunskaper i geometri (Siew och Chong 
2014, s. 66). I denna studie uttryckte eleverna ett stort intresse för arbete med tangram eftersom detta 
hjälpte dem att utveckla sina kunskaper i geometri. Eleverna tyckte att aktiviteter med tangram kan 
hjälpa dem att tänka kreativt (Siew och Chong 2014, s. 75). Arbete med tangram hjälpte eleverna att 
använda sin fantasi för att forma olika figurer såsom djur, fåglar, robot och hus, och även att upptäcka 
att det finns olika sätt att skapa nya figurer (Siew och Chong 2014, s. 75).  

Yngre elever behöver använda konkret material för att deras förståelse ska förbättras (Caswell 2007, 
s. 14). Att använda olika material i matematikundervisningen tycker lärare viktigt för att motivera 
eleverna och gynna deras matematikinlärning (Swan och Marshall 2010, s. 15). Arbete med konkret 
material engagerar eleverna att bygga broar mellan det konkreta och det abstrakta (Caswell 2007, s. 
14). I en artikel beskrivs hur eleverna med hjälp av ”play doh” kunde konkretisera ett matematiskt 
innehåll på ett enkelt och underhållande sätt (Caswell 2007, s. 14). Eleverna hade utmanats att skapa 
och jämföra olika geometriska former, såsom rektanglar och trianglar. Det visade sig också att eleverna 
blev engagerade i aktiviteterna och även i diskussionerna kring hur olika geometriska former kan 
konstrueras (Caswell 2007, s. 15). Elever som använder konkret material har större möjligheter till 
framgångsrikt lärande än de som inte får möjlighet att använda konkret material i sitt lärande (Boggan, 
Harper och Whitmire 2010, s. 5). Konkret material har visat sig vara användbara för lågpresterande 
elever och även för elever med inlärningssvårigheter (Boggan et al 2010, s. 5).  

5.2 Från det konkreta till det abstrakta 
Konkretisering med hjälp av konkret material kan både ha fördelar och nackdelar för elevers lärande. 
Det är viktigt att det finns en balanserad strategi vid användning av konkret material, i vilket hänsyn 
tas till att det kan både främja eller hindra elevers lärande (Uttal, O’Doherty, Newland, Hand, och 
DeLoache 2009, s. 158).  

För att konkretisering med hjälp av konkret material ska hjälpa eleverna att koppla det konkreta och 
det abstrakta så är det viktigt att deras fokus riktas mot den matematik som materialen ska presentera, 
inte mot materialens egenskaper (Uttal et al 2009, s. 156). ”Manipulations that lead children to focus 
on the object properties may actually make it harder for them to focus on what the symbols represent. 
Conversely, decreasing children’s attention to the objects properties can make it easier for them to 
establish a link between concrete and symbolic” (Uttal et al 2009, s. 156). Eleverna kan ha svårt att 
koppla vad de kan lära sig av materialen med materialens symboliska representationer (Uttal et al 2009, 



17 
 

s. 158). Swan och Marshall (2010, s. 19) menar att “There are potential gains to be made by using 
mathematics manipulative materials where appropriate and in a systematic manner”. Att endast 
använda konkret material utan att tydligt diskutera hur det kan kopplas till matematiken riskerar att 
eleverna får med sig missuppfattningar i matematiken (Swan och Marshall 2010, s. 19). Om eleverna 
distraheras av materialens egenskaper och ignorerar vad de kan lära sig av dem så kan användningen 
av konkret material utgör ett hinder för elevers lärande (Uttal et al 2009, s. 158).  

5.3 Lärarens roll 
Om lärarna inte har tillräckliga kunskaper om hur konkret material kan vara till hjälp för elevers lärande 
så kommer materialen bara att användas symboliskt, vilket kan påverka elevers lärande negativt (Swan 
och Marshall 2010, s. 16). Därför är det viktigt att lärare utvecklar sina kunskaper om hur konkret 
material kan användas på ett effektivt sätt för att det ska bidra till att gynna elevers matematikinlärning 
(Boggan et al 2010, s. 4; Swan och Marshall 2010, s. 18-19). Fler lärare anser att användning av konkret 
material är viktig för att underlätta elevernas förståelse, men en återkommande användning av samma 
material kan istället orsaka missförståelse hos eleverna (Swan och Marshall 2010, s. 16). Materialen bör 
väljas utifrån elevernas matematiska förutsättningar, annars kan dess användning vara meningslöst 
(Boggan et al 2010, s. 3). Valet av konkret material bör också anpassas efter undervisnings syfte och 
innehåll (Boggan et al 2010, s. 3). Eleverna måste ges utrymme att använda materialen utan ett specifikt 
syfte för att ge de möjligheter att upptäcka sina egna frågor och även att upptäcka och formulera en 
mängd olika svar (Boggan et al 2010, s. 3-4).  

För att konkret material ska vara till hjälp för elevers lärande så är det viktigt att de används på ett 
korrekt sätt. Det finns förmodligen fler nackdelar då konkret material inte utnyttjas på ett rätt sätt, 
precis som om de inte används alls (Boggan et al 2010, s. 3).  

Swan och Marshall (2010, s. 16) ger förslag på hur material kan organiseras för att dess användning 
ska utnyttjas så effektivt som möjligt. De menar att i det varje klassrum bör finnas väsentligt och 
relevant material som går att flyttas till ett annat klassrum. Materialen kan med fördel användas i cirka 
tre veckor. Därefter flyttas materialen till ett annat klassrum för att också användas i tre veckor. 
Materialen fortsätter att roteras och bytas i syfte att alla ska ta nytta av (Swan och Marshall 2010, s. 
16). Arbete med konkret material behöver vägledning, övervakning och uppföljning för att det ska 
bidra till att utveckla elevers lärande (Swan och Marshall 2010, s. 16). 

5.4 Konkret materials användning i geometrikundervisningen  
Eftersom geometri som ett matematiskt innehåll bygger på den fysiska världen så är det viktigt att 
konkret material används i geometriundervisningen (Clements och Battista 1986, s. 31). Geometri kan 
användas för att undersöka saker som eleverna är bekanta med och intresserade av såsom byggnader, 
bilar och lekplatser. Detta gör att geometri betraktas som ett motiverande ämne. Syftet med 
geometriundervisning i grundskolan är att förbereda eleverna att studera den abstrakta geometrin och 
även att utveckla deras kunskaper om den rumsliga omgivningen (Clements och Battista 1986, s. 29). 
Clements och Battista (1986, s. 29) beskriver riktlinjer för att undervisa i geometri. I riktlinjerna 
betonas vikten av att använda konkret material för att bygga och utforska geometriska objekt. Genom 
att identifiera och diskutera geometriska objekt, inte bara de som existerar i klassrummet utan även de 
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som finns utanför klassrummet, kan eleverna undersöka den fysiska världen. Eleverna får också 
undersöka olika diagram och även rita egna diagram av olika geometriska objekt. Namn, definitioner 
och symboler av geometriska objekt bör eleverna också lära sig (Clements och Battista 1986, s. 29). 
Användning av konkret material bör främja elevernas rumsuppfattning, vilken är grunden för att 
upptäcka nya idéer och utveckla strategier för att lösa olika problem. Arbete med konkret material bör 
inriktas mot problemlösning. Istället för att endast undersöka några geometriska objekt bör eleverna 
undersöka objekten i syfte att upptäcka generaliseringar i geometrin (Clements och Battista 1986, s. 
29). Hur konkret material kan användas enligt de nämnda riktlinjerna beskrivs tydligt i Clements och 
Battista (1986, s. 29-30). Aktiviteten börjar med att rita en modell och sedan använda sugrör för att 
bygga modellen. Därefter avgörs om modellen har liknande former. Under arbetet i aktiviteten 
upptäckte eleverna olika namn, begrepp och egenskaper av olika geometriska objekt (Clements och 
Battista 1986, s. 29-30).  
Mätning är en viktig del i geometrin (Clements och Battista 1986, s. 30).  För att utveckla förmågor 
som har med mätning att göra finns fem faser beskrivna i Clements och Battista (1986, s. 30-31). Hur 
konkret material används är centralt i de fem faserna. I den första fasen identifierar eleven olika objekt 
och använder dem i olika aktiviteter. Detta för att eleverna ska utveckla sina kunskaper om de 
egenskaper för olika objekt som kommer att mätas, t.ex. längd, area och volym. Den andra fasen 
handlar om jämförelser mellan olika objekt. I nästa fas börjar mätningen, men den sker med hjälp av 
icke-standardenheter. Mätningar med standardenheter sker i den fjärde fasen. I den sista fasen används 
vanliga mätinstrument, här är kopplingen mellan mätinstrumentet och tidigare användning av 
materialen viktig. Exempelvis kan mätning med hjälp av linjal vara svårt för eleverna, för att underlätta 
elevernas förståelse så används först centimeterkuber vilket motsvarar avståndet för 1 centimeter på 
en linjal (Clements och Battista 1986, s. 30-31).  
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6 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras studiens metod och resultat. Inledningsvis diskuteras metodavsnittet och 
därefter diskuteras resultatet utifrån denna studies teoretiska bakgrund, kapitel 2.   

6.1 Metoddiskussion 
Denna litteraturstudie bygger på en systematisk sökning efter litteratur som bedöms relevant för att 
besvara studiens syfte och frågeställningar. I början av sökprocessen bestämdes sökord på svenska 
som därefter översattes till engelska för att få ett större antal forskningsstudier inom studiens 
problemområde. Sökningen med de svenska sökorden gav inte tillräckligt resultat för denna 
litteraturstudie.  Detta kan innebära att formuleringen av de svenska sökorden inte varit tillräckligt väl. 
Fler resultat inom områden teknik och digitala läromedel framkom vid sökningen, vilka inte var relevanta 
för denna studies problemområde.  

För att få enbart aktuell forskning har tidsomfattningen begränsats från år 2007. Men detta kan inte 
innebära att de studier som är publicerade i slutet av 2006 är mycket mindre aktuella än de som 
publicerades 2007. Fler studier som kan ha varit relevanta för denna litteraturstudie har möjligen 
missats på grund av att de är publicerade tidigare än 2007. Dock har sökningen inom det matematiska 
området geometri inte ingått i denna begränsning eftersom få träffar framkom då sökordet geometri 
eller geometry använts.  

Inom det matematiska området geometri framkom fler studier som är inriktade mot äldre elevgrupper 
än den åldersgrupp som behandlats i den här litteraturstudien. Detta har varit en annan anledning till 
att texter har exkluderats. De uteslutna texterna kan eventuellt ha resultat som möjligen skulle kunna 
ge en bred och generaliserad syn på konkret materials påverkan eller användning i 
matematikundervisningen.  

Det första urvalet av texterna skedde utifrån titel eller abstrakt, fler texter valdes bort endast utifrån 
titel. Detta gör att texter som möjligtvis kan vara av värdefull information till denna litteraturstudie 
har missats. Resultatet av denna studie skulle möjligen bli av högre kvalitet om sådan information 
funnits med i resultatet.  

Alla artiklarna som inkluderas i litteraturstudien har sökts med kriteriet ”peer reviewed”, vilket ger 
studien mer tillförlitlighet (Barajas 2013, s. 62). Trots att fokus i texterna ligger på konkret material 
utifrån olika synvinklar pekar resultatet av samtliga studier på ungefär samma information, vilket tyder 
på högre reliabilitet (Larsen 2014, s. 81). Att texterna kommer från olika delar av världen kan också 
tyda på högre reliabilitet. Antalet inkluderande texter är inte så stor och detta på grund av 
urvalskriterierna av denna studie. Alla artiklarna innehåller relevant information för att besvara denna 
studies syfte och frågeställningar, vilket gör validiteten säkrare (Larsen 2014, s. 80).   
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6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka hur användning av konkret material kan påverka 
elevers lärande i matematik, med fokus på geometri. Resultatet av de inkluderande texterna diskuteras 
i det här avsnittet utifrån den teoretiska bakgrunden.   

De texterna som ingår i den här litteraturstudien visar att användning av konkret material spelar en 
betydande roll för elevers lärande. Användning av laborativa/konkreta material ger eleverna större 
utrymme att skapa, upptäcka och diskutera (Caswell 2007; Siew och Chong 2014). Det underlättar 
också elevernas förståelse av det abstrakta (Caswell 2007). Men lärarens otillräckliga kunskaper om 
hur materialen kan användas på ett medvetet sätt riskerar negativa effekter på elevers lärande (Swan 
och Marshall 2010, s. 16). Eleverna kan möjligen fokusera på materialens fysiska egenskaper, vilket 
kan försvåra deras förståelse av det abstrakta (Uttal et al 2009, s. 158). Enligt den sociokulturella traditionen 
som beskrivits i bakgrunden är det viktigt att människan använder materiella/fysiska redskap för att 
kunna lära sig (Säljö 2013, s. 187). Det beskrivs också att användning av konkret material kan bygga 
broar mellan det konkreta och det abstrakta (Rystedt och Trygg 2010, s. 5). Men lärarens kunskaper 
om hur materialen kan utnyttjas är den mest betydelsefulla faktorn för att materialen ska bidra till 
elevers lärande. Om eleverna inte får stöd med att koppla materialen till matematiska innehåll finns 
det risk att materialen till och med kan förstärka missuppfattningar i matematiken (Rystedt och Trygg 
2010, s. 23). 

Analysen av de inkluderande texterna har visat att lärarens kunskaper är av stor vikt för att arbetet 
med konkret material ska utövas framgångsrikt (Swan och Marshall 2010, s. 16). En återkommande 
användning av samma material i matematikundervisningen kan skapa missförståelse hos eleverna (jfr 
Swan och Marshall 2010, s. 16). Boggan et al (2010, s. 3) menar därför att materialen bör vara 
anpassade för att möta elevernas olika matematiska förutsättningar, annars kan dess användning vara 
meningslös i matematikundervisningen. I van Hieles faser som är givna i bakgrunden är det viktigt att 
lärare tillhandahåller olika material som bör väljas utifrån den fas lärare och elever arbetar i (Hedrén 
2010, s. 34). Att variera undervisningen och använda varierande konkreta material kan också bidra till 
att utveckla kvaliteten av matematikundervisningen (Skolinspektionen 2009, s. 11). Det kan minska 
det dominerande arbetet med läroboken och ge mer utrymme till kommunikation i klassrummet 
(Lindqvist 2003, s. 9). 

För att hjälpa eleverna att bygga upp kunskaper i geometri och vidareutveckla dessa kunskaper är det 
viktigt att de ges möjligheter att utforska, uppfinna och diskutera (Hedrén 2010, s. 34). I ett exempel 
visas att arbete enligt van Hieles nivåerna baserat på konkret material, såsom tangram, kan påverka 
elevers lärande positivt (Siew och Chong 2014). Arbete med tangram integrerat med van Hiele-
nivåerna kan öka elevernas intresse till att skapa, upptäcka och jämföra olika geometriska objekt (Siew 
och Chong 2014). Här kan också en parallell till bakgrunden dras där Moyer (2001, s. 186) menar att 
elevernas lust att lära kopplas till användning av konkret material i undervisningen. Detta kan enligt 
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Skolverket (2011c, s. 7) leda till ett effektivt lärande. Eleverna kopplar upplevelsen av nyfikenhet, 
fantasi, upptäckariver och glädje till upplevelsen av lust att lära (Skolverket 2003, s. 8).  

Innehållet i de riktlinjerna som beskrivs i studien av Clements och Battista (1986, s. 29) är i 
överensstämmelse med van Hieles faser, vilka kan användas för att utveckla elevers kunskaper i 
geometri (Hedrén 2010, s. 32-34). Användning av konkret material för att utforska olika geometriska 
objekt, som därefter identifieras och diskuteras, kan jämföras med den första fasen och den andra 
fasen. Även när eleverna lär sig egenskaper av olika geometriska objekt kan kopplas till dessa två faser, 
i vilka eleverna får observera, ställa frågor och även arbeta med olika geometriska objekt (Hedrén 
2010, s. 32-34). Undersökning av olika diagram och att själva rita diagram kan jämföras med den tredje 
fasen, där eleverna får möjlighet att utveckla sina erfarenheter (Hedrén 2010, s. 32-34). Utveckling av 
rumsuppfattning för att kunna upptäcka nya idéer och strategier vid problemlösning kan relateras till 
den fjärde fasen. På denna fas får eleverna arbeta med komplicerade uppgifter och använda olika sätt 
för att lösa problem (Hedrén 2010, s. 32-34). Att använda konkret material vid problemlösning kan 
kopplas till både fas fyra och fas fem. Användning av konkret material vid problemlösning kan ge 
eleverna möjligheter att använda fler strategier för att lösa problem. Eleverna kan även utveckla sina 
kunskaper om de begrepp som dyker upp vid olika problem (Clements och Battista 1986, s. 29-30).  

Resultatet visar hur användning av laborativa/konkreta material kan påverka elevers lärande i 
matematikundervisningen, och till en viss del i geometriundervisningen. Både fördelar och nackdelar 
av konkret materials användning framkommer i resultatet, vilket gör att den första frågeställningen i 
den litteraturstudien kan ses vara besvarad. Den andra frågeställningen var att undersöka hur konkret 
material kan användas för att bidra till att utveckla elevers kunskaper i matematik, även fokus på 
geometri. I resultatet presenters aspekter och riktlinjer för hur konkret material kan användas på ett 
effektivt sätt, här kan därmed den andra frågeställningen ses som besvarad.   

 

7 Sammanställning och slutsatser  
Resultatet i denna litteraturstudie visar att användning av konkret material kan påverka elevers lärande 
positivt. Det har också visat sig att konkret material kan användas för att bygga broar mellan det 
konkreta och det abstrakta, men det är viktigt att de används på ett korrekt sätt. Om eleverna fokuserar 
på materialens fysiska egenskaper riskerar det att de inte förstår den abstrakta matematiken som 
presenteras. Användning av konkret material bör därför vägledas och organiseras, och detta i sin tur 
innebär att lärarkompetensen ständigt behöver utvecklas för att organisera arbetet med konkret 
material tillsammans med elever. Valet av materialen bör utgå från elevernas förutsättningar och 
behov. Läraren bör också ta hänsyn till att användning av samma material kan utgöra ett hinder för 
elevers lärande. Därför bör valet av materialen anpassas efter undervisnings syfte och innehåll. 
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8 Förslag på vidare forskning 
Studien av Siew och Chong (2014) visar hur arbetet enligt van Hiele-nivåerna baserat på aktiviteter 
med tangram kan gynna elevers kreativitet. För en fortsatt forskning är det intressant att arbeta enligt 
van Hiele nivåerna tillsammans med elever. Eleverna får arbeta med olika material utifrån vilka 
material som kan anses lämpliga för olika innehåll. 

Under sökningen framkom fler resultat kring arbete med digitala hjälpmedel och eftersom digitala 
hjälpmedel har varit en viktig del i dagens matematikundervisning så är det intressant att undersöka 
om dess användning kan ge liknande resultat som det konkreta materialet. Detta kan undersökas 
genom att göra jämförelse mellan två grupper, en grupp använder konkret material och den andra 
använder digitala hjälpmedel såsom ipad eller smartboard.  
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