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Abstract 
Den här systematiska litteraturstudien syftar till att undersöka vad forskning säger om att öka 
elever i årskurs 4–6 begreppsförståelse i matematik genom laborativa material och aktiviteter. 
Ett lärarperspektiv har antagits och studien behandlar olika faktorer som i de ingående 
ämnesdidaktiska artiklarna identifierats som betydelsebärande för den laborativa 
matematikundervisningen. Ett resultat indikerar att lärarens erfarenhet, didaktiska kunskaper 
och inställning till laborativa material har stor inverkan på hur materialen används i 
undervisningen och påverkar även elevernas möjligheter och syn på att lära sig matematik 
genom laborativa aktiviteter. Även olika perspektivs synsätt till att använda material i fast form 
i undervisningen tas upp, samt att det finns olika typer av konkreta, laborativa material. 
Begreppsförståelse är centralt för elevers förståelse av matematik och begreppsförmåga lyfts i 
Läroplanen 2011 för årskurs 4–6 fram som en av fem punkter som eleven ska få möjlighet att 
utveckla i olika sammanhang och situationer. Den övergripande frågan som denna systematiska 
litteraturstudie ämnat finna svar på är om och i så fall hur den laborativa matematiken med 
laborativa material kan vara ett sätt att arbeta på för att elever ska kunna nå en ökad förståelse 
för abstrakta begrepp.  
 

Nyckelord:  laborativ matematik, laborativt material, konkret material, begrepp, 
manipulatives, concrete mathematics, concrete materials, concept 
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1. Inledning 
Matematik är en abstrakt vetenskap och skolans matematikundervisning handlar om att kunna 
abstrahera. Olika elever lär sig matematik på olika sätt och för många elever kan matematikens 
abstrakta tänkande vara problematiskt. Ett sätt att förenkla förståelsen av det abstrakta kan vara 
att försöka konkretisera undervisningsinnehållet genom att arbeta på ett laborativt sätt med 
laborativa material (Karlsson & Kilborn 2015). Ett laborativt arbetssätt med laborativa material 
leder dock inte nödvändigtvis till ökad matematisk förståelse hos eleverna utan framgångsrikt 
laborativt arbete kräver att läraren är medveten om varför en viss laboration ska genomföras. 
Den laborativa aktiviteten bör inte ses som målet med undervisningen och användning av 
material och metoder ska inte inkluderas enbart för att variera undervisningen (Skolverket, 
2011b:11).  
   Under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder har jag fått uppfattningen att 
matematiklärare sällan arbetar med laborativa material i matematikundervisningen för att 
tydliggöra och förklara olika matematiska begrepp fast jag ofta observerat att olika material 
funnits att tillgå i klassrummet. Jag har även fått uppfattningen att matematiklärare undviker att 
arbeta med konkret material i matematikundervisningen då det ofta medför att det blir ”mycket 
lek men liten verkstad”, alltså lek utan egentlig inlärning. Diskussioner kring huruvida 
laborativt arbete kan vara en väg för elever att gå för att få abstrakt generaliserbar förståelse för 
matematikens olika element har pågått länge och är idag fortfarande högst aktuell vilket denna 
studie kommer att belysa. Det är många forskare, lärare och lärarstudenter som intresserar sig 
för laborativt arbete med konkret material som didaktiskt fält. Skolverket har i flera rapporter 
gjort sammanställningar över hur och om laborativ matematik kan användas för att öka 
elevernas måluppfyllelse, bland annat i en sammanställning av Matematiksatsningen 2009, 
2010/2011 som genomfördes i 23 skolor i Sverige (Skolverket 2011b). Bland annat 
utvärderades hur måluppfyllelsen med hjälp av konkretiseringar och laborativ matematik kan 
ske och sammanställningen visar att en satsning på lärarens kompetens i matematik och 
matematikdidaktik är av vikt för att material och laborationer ska kunna användas som medel 
att nå målen. Flera rapporter finns även kring hur svenska elevers kunskapsresultat ser ut 
nationellt och internationellt i förhållande till andra länders och en del av dessa handlar om hur 
den laborativa matematiken kan ha påverkan på dessa resultat (Bergqvist, 2009:12). 
   Vad forskningen säger om användning av laborativt arbete med laborativa material som 
medel och metod för att utveckla elevernas begreppsförståelse i matematik kan vara viktig 
kunskap för lärare och lärarstudenter då Skollagen (Skolverket, 2011d: kap 1, paragraf 5) 
fastslår att all undervisning ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
   Hands on- minds off är ett uttryck som ibland används i diskussioner kring laborativt arbete 
då det erbjuder eleven ett sätt att konkret arbeta med olika material i matematikundervisningen, 
hands on. Minds off står för den risk som finns att lärandet stannar i görandet, att aktiviteten 
blir målet istället för de matematiska lärdomar aktiviteten är tänkt att leda till (Rystedt & Trygg, 
2013:7). Hur kan laborativt arbete användas som en undervisningsform för att ge elever i 
årskurs 4–6 möjlighet att utveckla förståelse för matematiska begrepp och inte bara stanna i ett 
mållöst laborerande med material? Vilka faktorer påverkar utfallet av laborativ 
matematikundervisning? Dessa frågor har intresserat mig i valet av didaktiskt område till denna 
litteraturstudie. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att sammanställa vad aktuell forskning säger 
om laborativt arbete med laborativa material för att stärka elevers i årskurs 4–6 förståelse av 
matematiska begrepp. För att kunna besvara studiens syfte har två frågeställningar formulerats. 
 

• Hur används laborativa material i matematikundervisningen för att öka förståelsen av 
begrepp och samband mellan begrepp hos elever i årskurs 4–6? 

• Vilka faktorer påverkar elevers i årskurs 4–6 förståelse av begrepp och samband mellan 
begrepp i den laborativa matematikundervisningen? 

 
 

3. Definitioner 
För att underlätta läsarens förståelse ges i detta stycke en förklaring av relevanta begrepp i 
denna litteraturstudie. Begreppsförståelse förklaras eftersom det är ett viktigt begrepp för att 
kunna förstå valet av att se närmare på hur laborativt arbete kan leda till ökad förståelse av 
begrepp och samband mellan begrepp vilket är denna studies syfte. Begreppen konkret och 
abstrakt är också centralt i denna studie och förklaras nedan. 
 

3.1 Begreppsförståelse i styrdokumenten  
Då denna systematiska litteraturstudie behandlar hur elevers i årskurs 4–6 förståelse av begrepp 
och samband mellan begrepp kan stärkas genom laborativt arbete, är delar av den förmåga som 
i Skolverkets kommentarmaterial för ämnet matematik betecknas begreppsförmåga aktuell att 
lyfta fram. Begreppsförmåga innefattar att kunna beskriva innebörden av ett begrepp samt 
samband mellan begrepp. Eleverna ska också kunna redogöra för definitioner, egenskaper och 
relationer hos begrepp och samband mellan begrepp. För att kunna kommunicera kring begrepp 
behöver elever kunna representera begreppet med hjälp av olika uttrycksformer, till exempel 
symboler och bilder. Sambanden mellan begreppen gör att matematiken formar en helhet och 
nya begrepp knyts till och fördjupar kunskapen om redan bekanta begrepp (Skolverket, 2011c). 
   Begreppsförståelse är centralt för elevers förståelse av matematik och i läroplanens syfte för 
matematik står det att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en förtrogenhet med 
grundläggande matematiska begrepp och metoder. Förtrogenhet utvecklas med erfarenhet och 
eleverna ska i undervisningen ges rika erfarenheter av begrepp och metoder i olika sammanhang 
och situationer (Skolverket, 2011c).  I läroplanen för matematikämnet för årskurs 4–6 står det 
som en av fem punkter att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga (sina 
kunskaper) att ”använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp” 
(Skolverket, 2011a:63) 

Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt som exempelvis en kvadrat, en process 
som subtraktion eller addition eller en egenskap som exempelvis volym. I den didaktiska 
lektionsplaneringen då ett begrepp ska läras ut bör begreppets samtliga beståndsdelar 
behandlas, alltså ska begreppets egenskaper, hur det kan representeras med olika 
uttrycksformer, dess relation med andra begrepp samt begreppets definition beaktas (Rystedt 
& Trygg, 2013:41).  
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3.2 Konkretisering och abstraktion 
Ordet konkret definieras som ett ämne i fast form, som något påtagligt, gripbart, åskådligt och 
som kan uppfattas genom våra sinnen. Abstrakt förklaras som motsatt något konkret (Svenska 
akademien, 2017). Det abstrakta är förnimbart endast genom tänkandet och finns bara i våra 
tankar. Konkreta material har i sig ingen koppling till abstrakta begrepp utan denna koppling 
måste i undervisningssammanhang skapas av läraren. Ett laborativt material har inga 
konkretiserande egenskaper utan konkretiseringen sker när elever kan koppla materialet till det 
abstrakta begrepp det är tänkt att representera (Skolverket, 2011b:28, Karlsson & Kilborn, 
2015:134). 
   Många lärare ser konkretisering som ett direkt medel för att förstå den abstrakta matematiken 
och har flera förslag på alternativa laborativa arbetsmetoder och material med det finns få 
indikationer på att enskilda lärare utförligt reflekterat över relationen mellan undervisningens 
mål och undervisningsaktiviteten (Bergqvist m. fl.,2009:12). Karlsson och Kilborn 
(2015:139,11) förklarar konkretisering som att det handlar om att elever ska kunna tillägna sig 
ett begrepp eller en metod genom att läraren förklarar, förtydligar och åskådliggör inom all 
didaktisk verksamhet som leder till abstraktion. Konkretisering kan ske på olika sätt men måste 
bygga på någon form av tidigare erfarenhet hos inläraren. Det kan exempelvis göras med hjälp 
av: 

- Exempel från elevens omvärld (pengar, ålder, fördelning av godis) 
- Användning av metaforer/ analogier (termometern för negativa tal, ekvationen som 

en balansvåg, funktionen som en maskin) 
- Att åskådliggöra med pedagogiskt material (mulitbasmaterial, geobräda, kulram. 

Multibasmaterial består av kuber, plattor och enheter i olika storlekar och kan 
användas för att öva exempelvis hundratal, tiotal, ental och också del av tal såsom 
tiondel och hundradel. Ett geobräde är ett bräde där olikfärgade gummisnoddar fäst 
på piggar för att forma geometriska figurer). 

- Bygga modell med liknande struktur (chokladkakemodellen för addition av bråk, 
ekvationsspelet, målarfärg som mått på area). 

 
Sammanfattningsvis handlar konkretisering inte om att arbeta med material utan om att 
synliggöra ett matematiskt innehåll med hjälp av materialet. Målet med konkretisering är att 
kunna abstrahera begrepp, procedurer och operationer, och så snart denna förståelse nåtts med 
hjälp av ett material så har det spelat ut sin roll (Skolverket, 2011b:29). 
 

3.2.1 Andra ordningens konkretisering 
Konkretisering kan även ske genom språket och resonemang och bygga på en tidigare gjord 
konkretisering som nu i abstraherad form upplevs som konkret.  Detta kallas för andra 
ordningens konkretisering och innebär alltså att konkretisering som bygger på erfarenheter och 
metaforer är minst lika viktig som den som man kan få via sinnesintryck och material. Genom 
att använda andra ordningens konkretisering kan eleven komma vidare i sin uppbyggnad av 
begreppsnätverk. När en abstraktion skett hos eleven behöver denne inte konkretisera detta igen 
då eleven nu besitter den kunskapen (Karlsson & Kilborn, 2015:12). 
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4. Bakgrund 
I bakgrundsavsnittet ges en sammanfattning av den laborativa matematiken och laborativa 
material genom delstycken som belyser olika didaktiska aspekter av denna form av 
matematikundervisning för att sätta in läsaren i denna systematiska litteraturstudie. Först ges 
en kort historik sammanfattning av den laborativa matematikundervisningen i äldre tider och 
idag. Avslutningsvis presenteras grunddragen i den matematikdidaktiska inriktningen realistisk 
matematikundervisning och dess syn på laborativt matematikarbete. 

4.1 Laborativ matematik i dåtid och nutid 
Matematiken har sedan urgamla tider haft en viktig roll i människors liv. Den praktiska 
matematiken har varit ett användbart verktyg i vardagen och inom många yrken. Exempelvis 
har konkret material i form av pärlor, markeringar inbränt i trä, kulramar och räkne pengar 
använts för att hålla reda på antal och göra uträkningar. Inom undervisning har den laborativa 
matematiken en lång historia och undervisning med konkret material har runt om i världen 
använts i varierande grad i olika tider. Så tidigt som under 1400-talet har man kunnat se att 
undervisning i matematik inte längre använde sig av exempelvis kulramar för att utföra 
beräkningar och detta beror på att det vid den här tiden utvecklats regler för hur man mekaniskt 
kunde göra samma beräkningar utan konkreta hjälpmedel (Szendrei, 1997:430). Fysiska 
material var inte längre nödvändiga då uppgifter kunde lösas genom beräkningar av olika 
formler och matematiken blev allt mer en abstrakt vetenskap. Det var inte förrän under 1700-
talet som räkneböcker återigen började visualisera nummerbilder, exempelvis genom att siffran 
fem är lika mycket som fem fingrar (Rystedt & Trygg, 2013:18).  
   Tjeckiske John Amos Comenius (1592–1670) tankar om didaktik och konkretiserande 
undervisning stod för en syn som låg flera hundra år före sin tid. Comenius kritiserade 
medeltidens skola där undervisningen bestod av utantillinlärning på latin. Comenius huvudtes 
var att innehållet skulle komma före formen och att den enda vägen till sann logisk kunskap var 
att starta i sinnliga erfarenheter. Han menade att undervisningen skulle anpassas efter ålder och 
vara fattbar för eleven. Undervisningen skulle starta i det konkreta och enkla och därifrån 
genom laborativt arbete gå mot det mer abstrakta (Karlsson & Kilborn, 2015:20). 
   Amerikanen John Dewey (1859–1952) menade att inlärning skulle ske främst genom arbete 
med praktiska vardagsliknande uppgifter och inte enbart genom att kunskap förmedlades 
genom det talade eller tryckta ordet. Han menade att ett av didaktikens problem är hur man i 
skolan ska kunna lära ut en form och ett innehåll som är förankrat i vardagen. Fysiska 
symbolsystem ansåg Dewey vara underrepresenterade i skolan trots att konkret symbolik 
vägleder vårt handlande i vardagen och att människors kunskap ofta bygger på tidigare 
upplevelser som exempel och bilder, samt på erfarenhet (Sundgren, 2011:103, 110).  
    En nutida definition av laborativ matematikundervisning är att det är en verksamhet där 
elever deltar aktivt både mentalt och praktiskt med material i undersökningar och aktiviteter 
som har ett speciellt undervisningssyfte. Utmärkande drag för den laborativa 
matematikundervisningen är att eleverna i arbetet använder sig av flera sinnen och att 
kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta är tydlig (Rydstedt & Trygg 2010:5). 
Laborativt arbete kan vara ett sätt att vidga synen på matematikämnet och ge elever möjlighet 
att upptäcka fler sidor av matematiken (Rydstedt & Trygg, 2013:4).  
   Två olika arbetssätt kan användas i den laborativa matematikundervisningen. Den induktiva 
metoden och den deduktiva metoden. Det utforskande arbetssättet där eleverna skaffar sig egna 
erfarenheter som sedan kan ligga som grund för insikter i allmängiltiga och generella samband 



5 
 

kan härledas till den induktiva metoden. Den deduktiva metoden utgår från den systematiska 
undervisningen som startar i det allmängiltiga och generella och leder till det enskilda och 
specifika (Rystedt & Trygg, 2010:19).  
 

4.1.2 Realistisk matematikundervisning 
Realistic Mathematics Education, RME, är en aktivitetsbaserad ingång till matematik som är av 
vikt att känna till för att förstå denna studies resultat. Hans Freudenthal (1905–1990) grundade 
under 1970 – talet RME som baserades på hans tankar om att matematik måste ligga nära 
verkligheten och barnen samt vara relevant för samhället för att vara av värde. Barn bör lära sig 
matematik genom att få arbeta med verktyg och matematiska koncept i verklighetsnära 
situationer som är bekanta för dem (Van den Heuvel- Panhuizen, 2003:9).  
    Inom RME ges inte eleverna färdiggjorda modeller som gjorts för att representera ett visst 
matematiskt begrepp utan de ställs istället inför kontextuella problem som presenteras för dem 
på ett sådant sätt att eleverna behöver modellera en aktivitet genom vilken problemet kan lösas, 
på så sätt också utvecklar förståelse för matematiska produkter (Van den Heuvel- Panhuizen, 
2003:29). Freudenthal menade att många tillämpningar inom skolan relaterar till en död 
skenverklighet som barn inte är bekanta med då de exempelvis inte känner till situationen eller 
kan se sig själva som en del av den (Van den Heuvel- Panhuizen, 2013:12). Att 
matematikundervisningen i grundskolan ska utrusta eleverna för att kunna använda matematik 
i vardagen inom olika ämnesområden och situationer slås också fast i kursplanen för matematik 
i årskurs 4–6 (Skolverket, 2011a:62). 
 

4.2 Laborativt material 
Redan 1989 gjorde Evelyn Solwell en studie som fått stor internationell spridning kring om 
matematiska prestationer ökar vid undervisning då laborativa material som hon benämner 
concrete instructional materials används. Då hennes forskning gjordes för 28 år sedan anses 
den i denna studie inte som en aktuell undersökning men hennes resultat kan ändå vara 
intressanta att se närmare på. Solwell fann att mest nytta av att arbeta med material erhölls när 
arbetet pågick under en längre tid, minst ett år och allra mest då användandet av materialen 
kombinerades med att läraren förklarade hur materialen skulle användas. Solwell (1989) fann 
att yngre barns inlärning av matematik gynnades i högre grad än äldres av att använda laborativa 
material. Sammanfattningsvis kom Solwell (1989) fram till att undervisning med laborativa 
material generellt kan leda till positiva effekter på inlärning men att andra meningsfulla 
instruktioner har samma effekt.  
   För att läsaren även ska få en inblick i vad en svensk studie (ej publicerad som en vetenskaplig 
artikel) funnit kring laborativa material följer här en kort sammanfattning av Rystedt och 
Tryggs (2010) forskning kring hur elever på 2000-talet uppfattar sambandet mellan konkreta 
material och abstrakta begrepp. De fann att det finns fördelar att i matematikundervisningen 
låta eleverna ta flera sinnen i bruk, exempelvis upplever många lärare att elever när de arbetar 
med abstrakta tal blir hjälpta av att i tanken kunna gå tillbaka till minnesbilder av hur de konkret 
arbetat med liknande uppgifter (Rystedt & Trygg, 2014:4). Många lärare upplever också att 
begreppsutvecklingen stödjs när material och aktiviteter fungerar som en bro mellan konkreta 
handlingar och abstrakta symboler. Rystedt och Trygg (2010:4) skriver vidare att förtjänsten 
med laborativa material är att de ger eleverna en möjlighet att arbeta med flera representationer 
i matematik som bidrar till en mer nyanserad bild av matematikundervisningen. Dock så 
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poängterar de att material endast bör användas när och om det är lämpligt, det vill säga när 
användningen av ett material kan underlätta kopplingen från det konkreta till en abstrakt och 
matematiskt generaliserbar förståelse. 
  Ett engelskt begrepp som i denna studie används synonymt med laborativt material är 
manipulatives. Detta eftersom dess betydelse enligt följande beskrivningar samstämmer med 
hur det laborativa materialet beskrivs. Manipulatives är objekt som tilltalar flera sinnen och 
som kan röras vid, flyttas runt, omorganiseras och på andra sätt hanteras av barn. De är material 
som är designade för att konkret representera abstrakta idéer (Goldsby, 2009:3). Manipulatives 
hjälper elever att förstå begrepp, procedurer och andra aspekter av matematiken och används 
för att introducera, praktisera och länka matematiska begrepp. Manipulatives ska genom god 
användning kunna bygga en bro mellan den informella och den formella matematiken. 
(Szendrei, 1997:427, Boggan, 2010:2). 
   Manipulatives och laborativa material kan också vara digitala och virtuella i form av datorspel 
och forskare har på senare tid lyft fram computer manipulatives som en självklar utveckling 
och viktigt tillägg till, eller ersättning för, vissa slag av praktiska, konkreta, laborativa 
matematikmaterial (Rystedt & Trygg, 2010:5) men i denna litteraturstudie behandlas endast 
material som är gripbara och som kan hanteras i fysisk form. Denna begränsning har gjorts för 
att omfattningen för studien annars skulle blivit alltför stor. 
   Laborativt material delas vanligtvis in i de två huvudgrupperna: 
 

• Vardagliga föremål (common tools). Vardagliga föremål är konkreta föremål som finns 
som verktyg och föremål i vardagen, arbetslivet och naturen.  

• Pedagogiska föremål (educational materials). Dessa avser material som är speciellt 
tillverkade för matematikundervisningen.  

 
    En del didaktiker förespråkar användande av vardagliga föremål då de anser att dessa föremål 
har en nära koppling till omvärlden medan andra menar att pedagogiska föremål bör användas 
då de är framtagna för att illustrera matematiska principer och även för att synliggöra för läraren 
vad eleverna kan ha för missuppfattningar (Szendrei, 1997:433, Rystedt & Trygg, 1010:5). 
Kritik finns för användning av såväl vardagliga som pedagogiska föremål. Exempelvis kan 
föremål från vardagsmiljön distrahera eller emotionellt engagera eleverna så att de tappar fokus 
på den matematiska tanken i aktiviteten. Pedagogiska föremål kritiseras för att de visar 
tillverkarens uppfattning av en matematisk idé samt att ett föremål som inte finns i andra 
situationer än den pedagogiska kan uppfattas olika av lärare och elever (Rystedt & Trygg, 
2010:5).  
   Ett material som fått stor internationell spridning är Cuisenaires färgstavar som kan användas 
för att öka elevers förståelse för begrepp och samband mellan begrepp. I denna studie får dessa 
stavar och hur de kan användas utgöra exempel på hur man med ett laborativt material kan 
arbeta med begreppsförståelse i årskurs 4–6. Dessa stavar utvecklades av George Cuisenaire 
(1891–1976) och materialet består av 10 olikfärgade stavar där den kortaste är 1 cm lång och 
den längsta 10cm lång. Alla stavar är i olika längder och färger men inte indelade i enheter utan 
varje stav ska kunna symbolisera olika tal beroende på vilka talrelationer man vill illustrera 
(Malmer, 2002:131).  
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Bild 1: Cuisenaires färgstavar 
 
Exempelvis begreppet tal i bråkform kan förtydligas genom att använda stavarna för att förklara 
helhet och delar och för att upptäcka relationsförhållanden. Malmer (2002:132) skriver att det 
har visat sig svårt att ordna i storlek och jämföra stambråk utan tillgång till konkret material. 
Elever kan anse att 1/3 är större än 1/2 eftersom 3 är större än 2. När eleverna får tillgång till 
en visuell jämförelse av dessa stambråk genom att lägga ut stavar är det lättare att se vilket det 
största bråket är. 
   Malmer (2002:140) skriver vidare att sambandet mellan begreppet tal i bråkform och tal i 
procentform blir naturligt att påvisa med hjälp av färgstavar om eleverna fått lära sig delar som 
hel, hälften, en fjärdedel och så vidare och sedan går vidare till att arbeta med motsvarande 
procentbegrepp, 100%, 50% och 25%. Tal i bråkform och tal i procentform ingår i det centrala 
innehållet för taluppfattning och tals användning i årskurs 4–6 i gällande läroplan (Skolverket, 
2011b).   
   Cuisenaires färgstavar kan även användas för begreppet problemlösning och som strategi för 
problemlösning i vardagliga situationer vilket är en del av det centrala innehållet i matematik 
för årskurs 4–6 (Skolverket, 2011b). Malmer ger följande exempel på hur: 
 
I en skål är hälften av frukterna äpplen. En tredjedel är päron och resten är bananer. Hur stor 
del av frukterna är bananer? (Malmer, 2002:205) 
 
Exempel på lösning:  
 
 
 = 1/6 är bananer. 
 
 
Malmer (2002:209) menar att eleverna genom konkret arbete med färgstavar på detta sätt kan 
öva upp tankestrukturer och lösa upp blockeringar i tänkandet. På en mer avancerad nivå kan 
laborativt arbete med läggning av stavar också leda till förståelse för ekvationsbegreppet och 
lösningar av ekvationer. 
   Andra begrepp som kan tränas med hjälp av laborativa hjälpmedel som även de bör ingå i 
matematikundervisningen för årskurs 4–6 enligt det centrala innehållet är exempelvis längd, 
massa, volym, area och tid genom utrustning för övning av olika enheter såsom pengar, mätglas 

En hel 

1/2 1/3 1/
 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXpuCzi73TAhXjE5oKHf7MCS8QjRwIBw&url=http://www.teaching.com.au/catalogue/mta/mta-cuisenaire-rods&psig=AFQjCNFMs9a74jYsskfVAPpyPGPnGLbLXQ&ust=1493123151577628
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och vågar (Malmer, 2002:94). Målet med att arbeta med laborativa material är ju som tidigare 
påpekats att hjälpa eleverna at gå från det konkreta arbetet till ett abstrakt matematiskt 
symbolspråk. Rystedt och Trygg (2010:30) tar upp Heddens (1989) fyra steg för hur läraren 
kan arbeta mot det med laborativa material: 
 

I. Konkret. Arbete med laborativa material.  
II. Halvkonkret. Den halvkonkreta nivån är en representation av en verklig situation. 

Laborativa material byts mot bilder.  
III. Halvabstrakt. Den halvabstrakta nivån medför en symbolisk representation av 

konkreta föremål, men symbolerna ser inte ut som föremålen utan består av 
informella symboler som t ex ringar eller streck.  

IV. Abstrakt. Bilder och informella symboler ersätts med formella symboler, 
räkneregler, räknelagar och andra konventioner. 

 
 

4.3 Kritik mot laborativt material i matematikundervisningen 
Vanlig kritik som framförts redan 1997 i en artikel skriven av Szendrei (1997:433) mot 
användning av material i matematikundervisningen är: 
 

1) Att det skapar oljud (noise) i klassrummet. 
2) Barnen förstör materialet 
3) Utbildningskostnaden blir oproportionellt hög. 
4) Begreppsutvecklingen som kommer till genom användning av konkreta material 

kommer aldrig att bli abstrakt. 
    
Nackdelar som lyfts fram är även att lärare upplever arbete med laborativa material som 
tidsödande och Rystedt & Tryggs (2010:4) studie visar att många elever har svårt att översätta 
mellan olika representationer vilket eleven behöver kunna göra för att gå mellan det konkreta 
och det abstrakta. En elev kan exempelvis förstå en representations relation till en matematisk 
idé men kan inte relatera olika representationer till varandra. Enligt Karlsson & Kilborn 
(2015:16) är matematiken inte heller alltid möjlig att konkretisera och flitig användning av 
material som sätt att förklara kan medföra en tro hos eleverna att all matematik går att visa på 
genom konkretisering.  
   En slutsats i Skolverkets (2011b:11) utvärdering av Matematiksatsningen 2009, 2010/2011 är 
att stora satsningar lagts på material men att själva matematiken hamnat i skymundan då 
lärarnas kunskaper om vad målet med materialets användning ofta varit bristfälligt. Den 
grundläggande frågan om varför ett specifikt material ska användas och vad för slags 
matematisk förståelse det ska leda till har varit underordnad vad eller hur något ska göras 
(Skolverket, 2011b:11). I utvärdering betonas även att arbete med laborationer inte ska göras 
enbart för att variera undervisningen eller för att använda olika representationssätt utan för att 
det faktiskt ska leda till inlärning hos eleverna. Målet bör inte vara att arbeta laborativt utan 
laborationen ska ses som ett medel, som en metod för att ge elever möjlighet att utveckla sina 
förmågor (Skolverket, 2011b:11). 
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4.4 Lärarens roll i elevernas lärande 
Materialet är endast en artefakt som i sig är dött, det är läraren som ger materialet liv genom 
sitt sätt att presentera och utnyttja det. Lärarens didaktiska kunskaper och förmåga att fokusera 
på vad det är som ska abstraheras är avgörande för om materialets användning leder till 
konkretisering eller inte. ”Indeed, it is not easy to plan a process that can realise the journey 
from concrete material to abstract mathematical content. The role of the teacher in this work 
is crucial.” (Szendrei, 1997:433). Mer aktuella forskning tyder också på att det laborativa 
materialet på egen hand inte förbättrar elevernas matematikkunskaper utan att det är läraren 
som måste förklara kopplingen mellan det laborativa materialet och vilket matematiskt innehåll 
det är tänkt att utveckla kunskap om (Goldsby, 2009:4, Rystedt & Trygg, 2013:7). En slutsats i 
Skolverkets utvärdering av Matematiksatsningen 2009, 2010/2011 är att lärare som 
framgångsrikt lyckats fördjupa elevernas inlärning hade didaktiska ämneskunskaper som 
underlättade för dessa lärare vad både målet med enskilda lektionen var som vad arbetet på lång 
sikt ska leda till (Skolverket, 2011b:90). Vid all användning av material i 
matematikundervisningen bör läraren göra medvetna val utifrån de tre didaktiska frågorna: 
 

• Vad ska läras och vilket matematikkunnande ska utvecklas? 
• Varför ska det läras och i vilket sammanhang ingår aktiviteten? 
• Hur ska det läras, på vilket sätt ska förståelsen nås (Rystedt & Trygg, 2013:7)? 

  
Lärarens inställning till laborativt arbete är av betydelse då detta kan signalera till eleverna om 
arbetssättet är av vikt eller inte. Exempel på detta är att vissa lärare använder laborationer i sin 
undervisning mest för att skapa variation, som ett avbrott från den ”vanliga” matematiken, som 
belöning, som en ”kul grej” eller som ett sätt att få till grupparbeten utan att egentligen anse det 
nödvändigt vilket signalerar att denna arbetsform inte är viktig (Rystedt & Trygg, 2010:37). 
   Lärare kan stödja elevers begreppsutveckling genom att uppmärksamma vad som 
kännetecknar olika begrepp och Rystedt & Trygg (2013:46) föreslår att en begreppstavla kan 
användas för att tydliggöra exempelvis begreppet area och hur man kan arbeta med det.  
 

 
Bild 2: Rystedt & Trygg (2010:46) 
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Målet med det laborativa arbetet behöver också summeras och eleverna behöver få reflektera 
över genomförda aktiviteter och hur det konkreta arbetet kan abstraheras och användas i 
matematisk form (Skolverket, 2011b:75). En del lärare menar att det är en brist att eleverna 
efter en laboration inte som i en lärobok kan bläddra tillbaka till gjorda uppgifter i efterhand, 
något som Rystedt & Trygg (2010:31) instämmer i och menar därför att dokumentation av 
genomförda laborativa aktiviteter är viktigt för att sammanfatta lärandet som skett.  
 

5. Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens design, följt av de etiska aspekter som tagits hänsyn till i 
detta arbete. Efter det ges en beskrivning av sökprocessen och avslutningsvis presenteras en 
dataanalys och en sammanfattning av de slutligen utvalda artiklarna till denna systematiska 
litteraturstudie. 
 

5.1 Studiens utformning 
Denna studie är en systematisk litteraturstudie. Då syftet är att undersöka hur laborativa material 
och aktiviteter i matematikundervisningen kan leda till att eleverna ska få ökad 
begreppsförståelse är det en lämplig metod att använda då det ger en möjlighet att kartlägga 
vad tidigare forskning säger om detta. Enligt Eriksson Barajas et al. (2013:26, 31) är en 
förutsättning för att kunna göra en systematisk litteraturstudie att det finns ett tillräckligt stort 
antal studier av god kvalitet för att få ett underlag som bedömningar och slutsatser kan dras 
från. Att göra en systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och 
sammanställa litteratur från tidigare genomförd empirisk forskning inom ett ämne eller 
problemområde. Genom att göra en systematisk litteraturstudie kan praktiska frågeställningar 
besvaras som exempelvis: 
 

• Vad fungerar bäst? Vad är effektivt? 
• Finns vetenskapligt stöd för att rekommendera en viss åtgärd eller undervisningsmetod? 

(Eriksson Barajas, 2013:27). 
 

   Den systematiska litteraturstudien bör redovisa de använda metoderna och vara öppen för 
granskning. Eriksson Barajas anger The Campell Collaborations fyra punkter för vilka krav 
som bör vara uppfyllda i en systematisk litteraturstudie och denna litteraturstudie uppfyller 
samtliga av dessa krav: 
 

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 

möjligt) (Eriksson Barajas, 2013:27) 
 

5.2 Etiska aspekter 
Vetenskapliga artiklar kännetecknas av primärpublicering av originalarbete, tillgänglighet, 
tillförlitlighet och enhetlig presentation (Eriksson Barajas, 2013:61). I denna systematiska 
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litteraturstudie ingår endast studier som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Detta för att den 
vetenskapliga tidskriftsartikelns innehåll och kvalitet genomgått noggrann granskning innan 
den publicerats, så kallad peer review (Eriksson Barajas, 2013:70).  
  Författaren till litteraturstudien ska också presentera alla resultat från ingående studier, inte 
enbart de som stödjer den egna hypotesen då detta är oetiskt. Alla i litteraturstudien ingående 
artiklar ska även redovisas och arkiveras på ett säkert sätt i tio år (Eriksson Barajas, 2013:70). 
Dessa etiska aspekter har beaktats och följs i denna studie.  
    

5.3 Beskrivning av sökprocessen 
Detta avsnitt ämnar beskriva sökprocessen som lett fram till urvalet av de vetenskapliga artiklar 
som ingår i denna systematiska litteraturstudie. Först ges en presentation av sökmetoden, sedan 
följer en beskrivning av de sökord och den sökstrategi som använts. Sist i detta avsnitt redogörs 
för vilka databaser som litteratursökningarna gjorts i samt vilket urval som gjorts bland de 
sökträffar som databassökningarna gett.  
 

5.3.1 Sökmetod 
Inledningsvis söktes litteratur utifrån ord som skulle kunna vara relevanta för denna studie. När 
en artikel var av intresse studerades dess sökord och referenslista för att hitta liknande litteratur 
enligt Eriksson Barajas (2013:74) rekommendation. När utfallet av dessa sökningar granskats 
formulerades sökord för att hitta relevant material. Efter en genomgång med bibliotekarie kring 
litteratursökning i olika databaser påbörjades sedan den litteratursökning som redogörs för 
nedan. 
 

5.3.2 Sökord och sökstrategi 
Sökprocessen inleddes som ovan nämnts med att testa olika sökord med relevans för studiens 
syfte och frågeställningar. Efter att ha studerat litteratur som hittades genom dessa test 
sökningar kunde de mest relevanta sökorden identifieras och dessa valdes ut som studiens 
sökord. De valda sökorden användes sedan för att genomföra de systematiska sökningar som 
gjordes i de olika databaserna.  
   De svenska sökord som användes är: matematik, konkret, laborativ, begrepp. Dessa användes 
i kombinationer som redovisas i tabell 2 i kapitel 5.5. I de sökningar som gjordes på engelska 
användes sökorden: manipulatives, mathematics, concrete, mathematics teaching. De 
kombinationer de engelska sökorden söktes genom redogörs i tabell 1 i kapitel 5.5. 
   Vid några sökningar användes trunkering vilket innebär att början eller slutet av ett ord ersätts 
med en asterisk som betecknas * (Eriksson Barajas, 2013:81). Detta för att inte missa några 
varianter av ett sökord.  
   När flera olika kombinationer av sökord och ord med trunkering och utan trunkering började 
resultera i samma sökträffar i en sökmotor ansågs sökprocessen som avslutad. Då många 
sökningar resulterade i samma sökträffar kan en artikel ha hittats med flera olika 
sökordskombinationer men de slutligen utvalda artiklarna redovisas i kapitel 5.5 enbart en gång 
under de sökord där den hittades första gången. Antal sökträffar var hanterbart vid samtliga 
sökningar och därför lästes titlarna på samtliga träffar i träfflistan för att inte riskera att missa 
något av intresse. Manuella sökningar gjordes på författare som flitigt citerats i andra artiklar 
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som lästs under arbetets gång men samtliga författare som söktes manuellt hittades artiklar av 
även genom sökningarna i databaserna varvid de manuella sökningarna inte redovisas separat.  

5.3.3 Databaser 
Litteraturen till denna studie söktes via följande databaser som kort presenteras. ERIC ProQuest 
och LIBRIS är databaser som finns tillgängliga via Högskolan Dalarna och genom att välja 
ämnet pedagogik i ämnesguiden fås sökträffar som är relevanta för ämnet pedagogik.  
 

• ERIC ProQuest -The Education Resources Information Center (ERIC) är världens 
största databas över litteratur inom utbildningsområdet och täcker pedagogik och 
psykologi. Den här ingången till ERIC länkar till högskolebibliotekets elektroniska 
tidskrifter vilket innebär att tillgång till fulltexter finns av många artiklar och att de som 
inte finns kan beställas via biblioteket. Det huvudsakliga språket är engelska (Eriksson 
Barajas, 2013:75, Högskolan Dalarna, 2017-04-29). 

• LIBRIS- Denna bibliotekskatalog innehåller litteratur som finns på svenska forsknings- 
och högskolebibliotek. Den innehåller alla svenska doktors- och licentiatavhandlingar 
(Högskolan Dalarna, 2017-04-29). 

• SUMMON@Dalarna – Högskolan Dalarnas (2017). I SUMMON kan man söka i 
bibliotekets samlade resurser (artiklar och böcker). 

• DiVA Portal – en söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser (DiVA 
2017). 

 

5.4 Urvalskriterier 
Denna litteraturstudie fokuserar på laborativa material som är konkreta i mening att de finns i 
fysisk form. Det innebär alltså att artiklar om virtuella material, exempelvis dataspel valdes 
bort, trots att även dessa kan räknas som konkreta material enligt bland andra Szendrei 
(1997:421). Denna avgränsning gjordes för att begränsa undersökningsfältet. 
   När sökningar via olika sökmotorer på både svenska och engelska gjordes angavs inte 
mellanstadiet och eller årskurs eftersom jag då skulle riskera att missa intressant forskning för 
att årskurs 4–6 angivits som sökord och åldersspannet i artikeln istället benämns med 
exempelvis mellanstadiet. De engelska och amerikanska beteckningarna för årskurser är olika 
de svenska benämningarna och varandra vilket gjorde att sökningarna gjordes utan åldersspann 
och jag läste istället artiklar som matchade sökorden tills det kunde fastställas vilken årskurs 
eller vilket åldersspann som de behandlade. Visade de sig att de motsvarade svensk grundskolas 
årskurs 4–6 ansågs artiklarna rikta sig mot rätt åldersgrupp. 
   Som studiens syfte anger så handlar denna litteraturstudie om att se hur elevers förståelse för 
matematiska begrepp och samband mellan begrepp kan förbättras genom laborativt arbete med 
konkreta material. Därför har enbart artiklar kopplade till begreppsförståelse valts ut. Ett 
kriterium för inkludering var också att utgivningsåret för artiklarna var tidigast år 2000. Detta 
på grund av att flera intressanta artiklar var utgivna 2001 och på grund av att antalet senare 
vetenskapliga artiklar inte var så stort. För att få med tillräckligt mycket material behövdes 
därför ett brett spann för utgivningsår samtidigt som utgivningsår före år 2000 av författaren 
upplevdes som gammalt för att kunna räknas som en aktuell artikel.  
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5.5 Sökresultat 
I detta avsnitt redovisas för hur sökorden användes i sökningar i olika databaser och vilket 
utfallet av det blev. Exkluderingsgrunder och inkluderingsgrunder redogörs för samt att det 
slutgiltiga antalet utvalda artiklar presenteras. 
  
Begränsningar vid sökning i EricProQuest: 

• Endast artiklar som går under scholarly journals (vetenskapliga tidskrifter).  
• Endast artiklar som genomgått peer review.  
• Endast artiklar utgivna år 2000 och framåt. 

 
Sökord: Antal träffar: Urval utifrån 

titel: 
Urval utifrån 
abstract: 

Urval efter 
läsning: 

Manipulatives 
mathematics 

194 21 8 4 

Manipulatives 
math* 

39 6 3 1 

Concrete 
learning math* 

49 2 0 0 

Math* concept 
concrete 

33 3 1 0 
 

Manipulatives 
math* concept 

23 2 1 0 

Tabell 1: sökschema över sök och urvalsprocessen. 
 
Sökning i databasen LIBRIS: 
Antalet sökträffar var så litet att ingen begränsning gjordes. Ingen av träffarna var vetenskapliga 
artiklar som publicerats i en tidskrift och genomgått peer review varvid publicerings år och 
andra kriterier inte var aktuellt att bedöma. 
 
Sökord: Antal träffar: Urval utifrån 

titel: 
Urval utifrån 
abstract: 

Urval efter 
läsning: 

Konkret 
matematik 

2 0 0 0 

Konkret 
material 
matematik 

2 0 0 0 

Laborativ 
matematik 

26 0 0 0 

Matemat* 
begrepp konkret 

1 0 0 0 

Matemat* 
begrepp 
laborat* 

4 0 0 0 

Tabell 2: sökschema över sök och urvalsprocessen. 
 
Sökning i SUMMON@dalarna 
Samma sökord i samma kombinationer användes som i tabell 2 men efter att ha begränsat 
sökfältet till träffar som genomgått peer review och till utgivningsår från 2000 och framåt gavs 
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inga träffar som var artiklar inom ämnet matematik. En sökning på engelska med samma 
kombinationer av sökord som i tabell 1 resulterade inte i att nytt material framkom i sökningen 
via SUMMON. 
 
Sökning i Divaportal 
För att hitta svenska artiklar gjordes även sökningar i Divaportal. Vid sökning av samma sökord 
och kombinationer av sökord som användes i sökningen i tabell 2 ovan gavs inga träffar som 
uppfyller kraven för artiklar ingående i denna systematiska litteraturstudie.  
   Totalt resulterade samtliga litteratursökningar i 34 stycken artiklar som hittades genom valda 
sökord och verkade aktuella efter att enbart ha läst artikelns titel. Efter att ha läst artikelns 
abstract (sammandrag) valdes 13 artiklar av dessa ut för vidare granskning då endast dessa 13 
visade sig aktuella för vidare granskning. Dessa lästes i sin helhet. En artikel behövde beställas 
via biblioteket vid Högskolan Dalarna och de andra fanns tillgängliga vid ERICProQuest, via 
länkar eller genom Google Scholar. 5 artiklar valdes av dessa ut till denna studie eftersom 
endast dessa 5 artiklar innehöll valda sökord, behandlade för denna studie relevanta delar av 
matematiken samt riktade in sig mot rätt åldersspann. Följande punkter ledde till inkludering 
av artiklar i urvalsprocessen: 
 

• Artikeln utgår från en åldersgrupp av elever som är aktuell för denna studie. 
• Artikeln behandlar det matematiska områden begreppsförståelse som är centralt för 

denna studie  
• Artikeln behandlar både begreppsförståelse och arbete med laborativa material och 

eller ett laborativt arbetssätt. 
 
De ingående artiklarna till denna litteraturstudie valdes alltså med anledning av att de uppfyllde 
samtliga uppställda krav i urvalsprocessen och inte för att jag (författaren) ansåg de lämpliga 
att använda för mitt syfte eller inte. När samtliga sökord behandlats och sökträffarna i flera 
sökningar ledde till samma forskningsartiklar betraktades sökprocessen som avslutad.  
 

5.5.1. Presentation av valda artiklar 
I tabell 3 presenteras de artiklar som ingår i denna litteraturstudie. Samtliga artiklar är skrivna 
på engelska och inga av artiklarna behandlar svenska, nordiska eller europeiska förhållanden 
då inga sådana artiklar bedömdes som relevanta (se tabell 2, 3). Hur detta kan påverka studiens 
resultat diskuteras i metoddiskussionen (7.2).  Samtliga artiklar behandlar ämnet matematik och 
samtliga artiklar beskriver resultat som erhållits genom tidigare forskning med kvalitativa och 
eller kvantitativa metoder. En artikel är en metastudie vilket innebär att den är en analys av flera 
tidigare genomförda studier som författarna vägt samman i en ny analys (Eriksson Barajas, 
2013:28). Valet att inkludera en metastudie diskuteras i metoddiskussionen (7.2). 
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 Författare År Titel Publicering Land Typ av studie 
1 Carbonneau, 

J. Kira, 
Scott, C. 
Marley och 
James P. 
Seling 

2013 A Meta- 
Analysis of the 
Efficacy of 
Teaching 
Mathematics 
With Concrete 
Manipulatives 

Journal of 
Educational 
Psychology  

USA Metastudie 
baserad på 
experimentella 
studier 

2 Gravemeijer, 
Koeno 

2011 How Concrete 
is Concrete? 

IndoMS. 
J.M.E.  

Indonesien  Interventionsstudie 

3 Stein, Mary 
Kay, 
Bovalino, 
Jane W. 

2001 Manipulatives: 
One piece of the 
puzzle 

National 
Council of 
Teachers of 
Mathematics 

USA Interventionsstudie  

4 Moyer, S, 
Patricia 

2001 Are We Having 
Fun Yet? How 
Teachers Use 
Manipulatives 
to Teach 
Mathematics 

Educational 
Studies in 
Mathematics 

USA Longitidunell 
studie 

5 Moyer, S, 
Patricia 

2004 Controlling 
Choice: 
Teachers, 
Students, and 
Manipulatives 
in Mathematics 
Classrooms 

School 
Science and 
Mathematics 

USA Fallkontrollstudie 

Tabell 3: presentation av utvald litteratur. 
 
Artikel 1, A Meta- Analysis of the Efficacy of Teaching Mathematics With Concrete 
Manipulatives (Kira J. Carbonneau, Marley C. Scott och James P. Seling, 2013) är en meta-  
analys av experimentella studier. Studien sammanställer resultat från 55 tidigare genomförda 
studier där en grupp elever fått undervisning och handledning som innefattade att använda 
laborativa material (manipulatives) och en grupp som enbart lärt sig matematik genom abstrakta 
symboler. Ett kännetecken för en experimentell studie är att jämförelser mellan olika typer av 
undervisning görs (Eriksson Barajas, 2013:87). Syftet är att titta på effekten av att använda 
manipulatives i matematikundervisningen och att inte göra det. Eleverna i de tidigare 
genomförda studierna är i åldrar som innefattar alla skolår i det amerikanska skolsystemet. 
Teorier som tas upp i arbetet behandlar kognitiva teorier som exempelvis Piaget och 
Montessoris tankar om att barn lär sig begrepp genom att utforska med hjälp av konkreta 
material. Den realistiska matematikundervisning (Real- World Knowledge) och dess tanke att 
konkreta material som liknar vardagliga föremål ska kunna hjälpa eleverna att göra kopplingar 
mellan den verkliga världen och abstrakta matematiska begrepp tas också upp. 

   Artikel 2, How Concrete is Concrete? av Koeno Gravemeijer (2011) är en interventionsstudie 
vilket innebär att den är av experimentell design och syftar till att utvärdera effekten av en viss 
åtgärd (Bryman, 2011:54). Artikelns syfte är att titta på spänningen mellan två olika sätt att 
konkretisera matematikundervisningen på, nämligen genom att antingen använda laborativa 
material (manipulatives) för att konkretisera matematiken eller genom att hitta verkliga 
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exempel som eleverna är bekanta med. Undersökningen utgår från experimentella 
undersökningar som gjorts i grade 6, motsvarande barn i 11–12 års ålder. Författaren refererar 
till Freudenthal och Treffer och den realistiska matematikundervisningen som även författaren 
själv är en förespråkare för.  
   Artikel 3, Manipulatives: One piece of the puzzle (Mary Kay Stein & Jane W Bovalino, 2001) 
är också en interventionsstudie som syftar till att identifiera faktorer som är av betydelse för att 
lärare ska kunna genomföra matematiklektioner där laborativt material (manipulatives) används 
med gott resultat. Studien bygger på av författarna genomförda observationer i flera (oklart hur 
många) mellanstadieklasser där läraren blivit uppmanad att använda laborativa material under 
en matematiklektion. Observationen föregicks och följdes efteråt upp av intervjuer med lärarna 
och av den totala insamlade datan har författarna kunnat se mönster i hur lärarens inställning 
och planering av lektionen har påverkat utfallet av den laborativa lektionen.  
   Artikel 4, Are We Having Fun Yet? How Teachers Use Manipulatives to Teach Mathematics 
(Patricia S. Moyer, 2001) är en longitudinell studie då studiens data samlats in vid flera tillfällen 
för att möjliggöra beskrivning över en längre tid (Bryman, 2011:69). Under ett läsår har denna 
studie undersökt hur 10 mellanstadielärare arbetat med laborativt material (manipulatives) och 
varför de valt att arbete med det. Studiens syfte är att se vad som påverkar lärarnas användande 
av laborativa material i sin undervisning. De 10 lärarna har valts ut bland 18 frivilligt anmälda 
lärare och de 10 utvalda representerar de av de 18 anmälda som hade mest (5 stycken) 
respektive minst (5 stycken) erfarenhet av att jobba med laborativt material. De 10 lärarna som 
valdes fick sedan en grundutbildning i användande av olika laborativa material, bland annat 
behandlade utbildningen hur begreppsförståelse (conceptual understanding) kan utvecklas. 
Kognitiva teorier som Piagets tankar att barn inte kan förstå abstrakta begrepp enbart genom 
ord eller matematiska symboler tas upp liksom teorier knutna till den realistiska 
matematikundervisningen och att barns förståelse för konkreta material är förankrat i deras sätt 
att se på världen. Även sociokulturella tankar som att förståelsen för begrepp genom material 
skapas i interaktionen mellan lärare och elever i meningsfulla aktiviteter tas upp. 
   Artikel 5, Controlling Choice: Teachers, Students, and Manipulatives in Mathematics 
Classrooms är också en longitidunell studie utförd under ett läsår där 10 mellanstadielärares 
elever blivit informerade att de har fri tillgång till laborativa material (manipulatives) under 
matematiklektionerna. Författaren Patricia S. Moyer är den samma som författaren till artikel 4 
och urvalet av deltagare är gjort på samma sätt som till föregående studie med undantag att de 
18 lärare som urvalet gjordes från inte var frivilligt anmälda utan drogs från a pool 
(urvalsgrupp) av lärare. Artikelns syfte är att se hur lärares relation till att instruera med hjälp 
av laborativa material ser ut och vilken kontroll olika lärare utövade på elevernas användande 
av dessa material under fri tillgång. Lärarna delades upp i två grupper efter testpoäng som visar 
om deras kontrollbehov dras mer mot kontroll  eller mot autonomi. Kognitiva teorier tas upp 
som betonar att eleverna lär sig begrepp bättre genom att själv vara med och konstruera denna 
kunskap mot att lära sig att memorera abstrakta fakta och algoritmer.  
    

5.5.2 Den utvalda litteraturens kvalitet  
I denna litteraturstudie har ingående forskningsstudier genomgått en kvalitetsbedömning 
genom en systematisk ansats som metod. Detta för att den systematiska litteraturstudien är 
beroende av hur väl relevanta studier identifierats och värderats (Eriksson Barajas, 2013:114). 
De artiklar som ingår i forskningsöversikten i denna studie har granskats och följande 
kvalitetskrav (som anges i Eriksson Barajas, 2013:114) har uppfyllts av samtliga artiklar: 
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• Undersökningens/ studiens syfte och frågeställningar har kunnat identifierats 
• Vilka resultat som studien erhöll har kunnat identifierats 
• Resultaten kan bedömas som giltiga 
• Utgivningsåret är inom fastställd intervall (2000 och senare) 
• Studiens design har identifierats 
• Hur studiens urval gjorts och vilka mätinstrument som använts har identifierats 

 
Den vetenskapliga tidskriftsartikeln kännetecknas även av följande punkter som samtliga 
utvalda artiklar till denna systematiska litteraturstudie uppfyller: 
 

• Primärpublicering- resultatet av forskningsarbetet redovisas för första gången i en 
vetenskaplig tidskrift. 

• Tillgänglighet- andra forskare kan hitta artikeln i olika databaser. 
• Tillförlitlighet och enhetlig presentation- artikeln ska ha vedertagen form och struktur.  
• Kritisk granskning- oberoende granskning, peer review ska ha skett före publicering. 

(Eriksson Barajas, 2013:61) 
 
För att säkerställa att artiklarna håller hög kvalité har även en granskning av den tidskrift de 
publicerats i gjorts. Detta gjordes genom en sökning på tidskriftens namn i NSD (Register over 
vietenskapelig publiseringskanaler) som är ett arkiv för forskningsdata där vetenskapliga 
tidskrifter bedöms utifrån kvalitet. Tidskrifterna som uppnår kvalitetsnivå 1 är enligt listan 
publicerade i en vetenskaplig kanal och de som uppnår kvalitetsnivå 2 är en vetenskaplig kanal 
som anses ledande inom fältet (NSD, 2017). Artiklarna som ingår i denna litteraturstudie är 
publicerade i 5 olika tidskrifter. 3 av dem i tidskrifter av kvalitetsnivå 2, 1 av kvalitetsnivå 1 
och 1 artikel ger ingen träff. Trots att den tidskriften artikeln How Concrete is Concrete? är 
publicerad i inte finns med på listan bedöms den ändå vara av god kvalitet då författaren Koeno 
Gravemeijer är en framstående forskare inom fältet och att kvalitetskraven ovan uppfyllts. 
 

5.5.3. Analys av utvald litteratur  
De vetenskapliga artiklarna som ingår i denna litteraturstudie har analyserats genom en 
innehållsanalys. Arbetssättet vid en sådan analys innebär att forskaren systematiskt och stegvis 
klassificerar data för att kunna identifiera teman och mönster (Eriksson Barajas, 2013:147). Då 
denna litteraturstudies syfte är att se hur laborativt arbete i matematikundervisningen i årskurs 
4–6 kan leda till ökad förståelse för begrepp och samband mellan begrepp har artiklarnas 
innehåll främst analyserats utifrån hur de kan bidra till att belysa studiens syfte genom att 
besvara dess frågeställningar: 
 

• Hur används laborativa material i matematikundervisningen för att öka förståelsen av 
begrepp och samband mellan begrepp hos elever i årskurs 4–6? 

• Vilka faktorer påverkar elevers i årskurs 4–6 förståelse av begrepp och samband mellan 
begrepp i den laborativa matematikundervisningen? 

 
    Steg 1 i innehållsanalysen var att noggrant läsa igenom texterna för att kunna gå vidare till 
steg 2, 3 och 4 (Eriksson Brajas, 2013:164) som handlar om att koda texterna genom att 
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färgmarkera centrala ord för att kunna kategorisera innehållet och identifiera olika teman. 
Texterna kodades med hjälp av fyra olika färgmarkeringar som var och en representerade 
centrala teman i den utvalda litteraturen och som är av vikt för att kunna besvara studiens 
frågeställningar. De fyra kategorierna som färgmarkerades var följande: 
 

• Laborativa material- Vad säger artiklarna om dessa material? 
• Begreppsförståelse- hur konkretiseras laborativa material för att elevernas förståelse för 

abstrakta begrepp ska förbättras? 
• Laborativt arbetssätt- hur kan elever få ökad begreppsförståelse genom detta arbetssätt? 
• Påverkansfaktorer- vilka faktorer har inverkan på laborativt arbete och laborativa 

materials effektivitet för att eleverna ska få en ökad begreppsförståelse? 
 

6. Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommer i de utvalda artiklarna. Då denna 
systematiska litteraturstudies syfte är att sammanställa vad aktuell forskning säger om hur 
laborativt arbete i matematikundervisningen kan leda till ökad förståelse för begrepp och 
samband mellan begrepp, har studiens två frågeställningar valts som utgångspunkt för att 
sammanställa artiklarnas resultat.  
 
6.1 Hur används laborativa material i matematikundervisningen för 
att öka förståelsen av begrepp och samband mellan begrepp hos 
elever i årskurs 
4–6? 
I denna del av resultatet kommer frågan om hur laborativt matematikarbete med laborativa 
material kan öka begreppsförståelsen och samband mellan begrepp hos elever i årskurs 4–6 att 
besvaras enligt vad som framkommer i litteraturen.  
 

6.1.1 Laborativt arbete och laborativa material för att lära 
matematiska begrepp 
Matematiska verktyg användes i Moyers (2001:182) kartläggande studie enligt lärarna själva 
för att lära ut en mängd begrepp: minsta gemensamma multipel, primtal, bråk, addition och 
subtraktion av bråk, decimaler, procent, längdmått, area, geometri, symmetri, omkrets, 
vinkelmått, statistik, sannolikhet, grafer, mönster och problemlösning. Geometribegrepp var det 
som mest förekommande lärdes ut med hjälp av konkreta material men den totala användningen 
av material och i vilket syfte de användes varierade stort (Moyer, 2001:182). I Carbonneaus  et. 
al studie (2013:380) verkar låtsaspengar användas mest frekvent i yngre åldrar för att lära ut 
aritmetiska funktioner och i lite äldre åldrar används oftast stavar och plattor i olika längder och 
storlekar för att arbeta med begreppen division, multiplikation och ekvationer. Mest typiskt 
användes konkreta material efter en lärares direktiv, som en berikande aktivitet eller för lek i 
slutet av lektionen (2001:184).    
    En granskning av Moyers resultat av hur lärare använder laborativa material i 
matematikundervisningen (2001:185) visar att två stora kategorier kunde identifieras, ”fun 
math” och ”real math”. ”Fun math” definieras som spel och berikande aktiviteter, extra aktivitet 
och belöning för gott beteende medan ”real math” beskrivs som den del av undervisningen där 
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regler, algoritmer och procedurer lärs ut via matematikboken och arbetsblad. Många lärare i 
studien använde laborativa material som belöning och som ett privilegium för uppvisat gott 
beteende. Beslutet att använda ett eller flera material baserade sig inte på hur lämpligt det var 
för att representera inlärningen av ett visst matematiskt begrepp utan på hur väl elever betett sig 
på föregående lektioner då materialen använts. (Moyer, 2001:187). En lärare uppgav om 
laborativa material att, ”Sometimes I think that they are just having fun, but I don’t mind 
because eventually we’ll get to the real math part”, och fortsätter sedan,”When we’re doing 
hands- on stuff they’re having more fun, so they really don’t think about it as being math” 
(Moyer, 2001:187).  
   Sammanfattningsvis såg flertalet lärare laborativt material som lek, utforskande eller som ett 
sätt att variera inlärningsmetod och tempo. Utlärningen av ett matematiskt begrepp skedde inte 
genom laborativt material i första hand utan oftast valdes aktiviteter och tillhörande material ut 
för att utgöra ett komplement till aktuella begrepp som användes i en lek eller annan aktivitet 
om det blev tid över (Moyer, 2001:188).  
   Resultatet av Carbonneaus, Marleys och Seligs metastudie (2013:396) indikerar att 
användning av laborativt material ger en liten till mediumstor effekt (författarnas uttryck, i 
förhållande till vad redogörs ej för, ej heller ges ytterligare förklaring) på elevernas lärande då 
de ges matematiska instruktioner jämfört med de elever som instruerats enbart genom abstrakta 
symboler. Flera faktorer påverkar dock om arbetet med laborativa material leder till 
matematiskt lärande och studien har inte funnit bevis som tyder på att undervisning med 
laborativa material fungerar bättre än andra instruktionsstrategier i matematikundervisningen. 
Effektiviteten av användning av laborativa material är komplex att påvisa och det krävs 
noggrant övervägande kring hur dessa material ska användas för att öka elevers lärande. 
Exempelvis så påverkas undervisningen med konkreta material av graden av guidade 
instruktioner, vilket matematiskt område som behandlas med vilka material och under hur lång 
tid materialet används (Carbonneau et. al., 2013:393, Moyer, 2001:194). Laborativt material 
kan fungera som verktyg för lärare att översätta det abstrakta till en form som gör det möjligt 
för inläraren att relatera ny kunskap till hos individen redan existerande kunskap. Samtidigt 
visar resultatet av Moyers (2001:192) studie att det inte varit möjligt att avgöra om lärarna i 
studien faktiskt lyckats göra meningsfulla kopplingar mellan abstrakta begrepp och laborativa 
material.  
  Laborativt material kan fungera som stöd i elevens process att bygga upp sitt eget tänkande 
medan de konstruerar en mer sofistikerad matematik (Gravemeijer, 2011:1). 
   

6.2 Vilka faktorer påverkar elever i årskurs 4–6 förståelse av 
begrepp och samband mellan begrepp i den laborativa 
matematikundervisningen? 
Denna del av resultatet kommer att besvara vilka faktorer den utvalda forskningen pekar på 
som påverkande vid laborativt arbete för att öka begreppsförståelsen och samband mellan 
begrepp i årskurs 4–6. 
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6.2.1 Lärarens inställning och erfarenhet av laborativ matematik och 
laborativa material 
I Moyers studie (2004:20) använde de kontrollorienterade lärarna (lärare som i hög grad styr 
undervisningen genom exempelvis strikta, fasta uppgifter) laborativa material under 80% av 
lektionerna mot de mer autonomiorienterade lärarnas (lärare som ger mer utrymme för fri 
reflektion och alternativa arbetsvägar) användning på 55%. De kontrollorienterade lärarna var 
de som hade mest tidigare erfarenhet av att använda dem (Moyer, 2004:22). De lärare som 
under observationerna använde laborativa material minst var autonomiorienterade och de var 
också de som visade minst förståelse för hur dessa material skulle användas och uttryckte oro 
över sin oerfarenhet i att använda dem. Trots att skillnader i användning av materialen kunde 
ses mellan de båda typerna av lärare så konkluderar författaren att användningen av laborativa 
material genom studien i högst grad verkar höra samman med tidigare erfarenhet och 
användning. Utbildningen som alla lärare i studien erhållit kring hur konkreta material kan 
användas i matematikundervisningen och uppmaningen att ge eleverna fri tillgång till 
materialen har inte förändrat lärarnas användningsfrekvens av dessa material (Moyer, 2004:26).  
   Lärarnas inställning till laborativa, konkreta material påverkar i hög grad elevernas syn på att 
använda materialen för matematisk inlärning och förståelse. De lärare som såg laborativt arbete 
som slöseri med tid utanför den riktiga matematikundervisningen uppmanar om än oavsiktligt 
elever till att använda laborativa material till lek medan de lärare som genom att demonstrera 
hur materialen kan användas som redskap för förståelse kan hjälpa elever att bruka materialet 
för att få förståelse för abstrakta symboler (Moyer, 2004:29, Moyer, 2001:189).  
 

6.2.2 Eleven och tillgång till laborativt material över tid 
Särskilt barn i mellanstadiet tenderar att inte vilja dra uppmärksamhet till sig när de inte förstår 
ett matematiskt begrepp genom att exempelvis be om hjälp av läraren eller fråga en kompis 
enligt Moyer (2004:29). Att ha tillgängliga konkreta material att tillgå kan då för eleven bli ett 
sätt att spontant själv börja utarbeta en egen förståelse. I Moyers studie (2004:29) valde de 
lärare som med högst frekvens använde laborativa material att placera dem centralt i 
klassrummet i tydligt uppmärkta behållare för att underlätta användningen. Resultaten av 
Moyers (2004:28) årslånga studie av fri användning av laborativa material visade att eleverna i 
de flesta klassrummen behövde en period på cirka 4 veckor för att lära känna det nya materialet, 
hur det används och hur det kan ge hjälp att konstruera egen förståelse för matematiska begrepp. 
Även Gravemeijer (2011:11) skriver om tidens betydelse i samband med att elever över tid inte 
längre behöver göra visuella representationer som att exempelvis lägga räknestickor för att för 
sig själv klargöra räkneoperationers steg då deras tankekonstruktion blivit automatiserad och 
detta stöd inte längre är nödvändigt.     
   Inlärarens ålder framhålls ofta som av betydelse (bland annat enligt kognitiva teorier) och 
Carbonneau et. al. (2013:394) finner i sin metastudie delvis stöd för teorin att elever som inte 
fullt ut behärskar formella operationer kan ha gott stöd av konkreta representationer men låga 
eller negativa resultat framkom kring de allra yngsta barnens nytta av att förstå abstrakta 
begrepp genom konkreta material.  
    

6.2.3 Planering för framgångsrika respektive misslyckade laborativa 
lektioner för att utveckla elevernas matematiska förståelse 
Att använda laborativa material i undervisningen kräver noggrann planering annars riskerar 
laborativt material att fungera endast som något fint att titta på och kul att leka med men blir 



21 
 

helt överflödiga i lärandet. Stein & Bovalino (2001:2) identifierar lärarens planering inför en 
lektion då laborativa material används som en faktor till framgång då de mest framgångsrika 
lärarna i deras studie lade ner mer tid på planering och hur det laborativa materialet skulle kunna 
användas för att utveckla elevernas matematiska förståelse. De framgångsrika lärarna var även 
väl insatta i hur materialen skulle användas och de allra framgångsrikaste lärarna hade 
utbildning eller fortbildning i användning av laborativa material. Dessa lärare förberedd även 
klassrummet och själva materialen innan lektionens början. Sammanfattningsvis besatt de 
framgångsrika lärarna både teoretisk och praktisk kunskap.  
   Studiens resultat visade att även om föregående planering inför lektionen skett kunde utfallet 
bli mindre lyckat. Ett exempel som ges är att elevernas lärande blir rutinmässigt och mekaniskt 
om läraren ger alltför tydliga instruktioner till hur materialet ska användas genom steg för steg 
förklaringar som leder snarare än guidar eleverna till rätt svar direkt. Samtidigt kan för lite 
instruktioner leda till att det är oklart för eleverna vad det är de med det laborativa materialet 
ska utforska och vad det övergripande målet med aktiviteten är. Utan guidning av läraren 
kommer eleverna aldrig till kärnan av den matematik man vill belysa och kopplar inte övningen 
till något matematiskt begrepp (Stein & Bovalino, 2001:2). 
       

6.2.4 Skolmatematiken och verklighetens matematik 
För att få elever att förstå den abstrakta matematiken så introduceras i utbildningen ofta 
konkreta material och modeller. Gravemeijer argumenterar i sin artikel (2011:2) för att de 
material som presenteras inte är något för eleverna sedan tidigare bekant och att abstraktionen 
istället bör ske genom att relatera matematiken till något eleverna känner till. Konkreta 
representationer stödjer heller inte insiktsfulla lösningar vilket belyses genom resultatet av en 
experimentell studie där elever ska jämföra bråkbegreppen 1/3 och 2/6. Då eleverna delat en 
banquet bar (en kaka) i tre respektive 6 delar kommer de (oklart hur många) fram till att 1/3 
och 2/6 inte är lika mycket, detta eftersom kakan var svår att dela i exakt lika stora bitar. Hade 
de fått arbeta med färdiga stavar i olika längder hade de lättare sett att 3 exakt lika långa stavar 
var lika mycket som 6 likadana kortare i förhållande till en hel (Gravemeijer, 2011:2).  
 
 
   

 
 
      

Egen illustration för 1/3 och 2/6 i förhållande till en hel med hjälp av Cuisenaires färgstavar. 
 
Många av eleverna som deltog i experimentet tänkte spontant att om kakan först delas i tre delar 
och sedan delas de tre bitarna till två bitar så får man ut 1/3 respektive 2/6 vilket betyder att de 
egentligen visste att båda bråken är lika mycket men resonemanget som ledde dit övergavs när 
det visuella materialet tycktes påvisa något annat. Gravemeijer menar att detta är ett exempel 
på hur konkret kan ses som antingen ”material concrete” eller ”common- sense concrete” och 
att denna uppdelning i förlängningen riskerar att dela matematiken i antingen skolmatematik 
eller matematik i verkliga livet (Gravemeijer, 2011:3).  
  Att arbeta matematiskt med konkreta material förutsätter ofta att eleverna kan knyta intern 
kunskap till extern kunskap, vilket inte fungerar om den inre kunskapen om exempelvis 
begreppet bråk är inte finns. Ett sådant enkelt exempel som att 4 äpplen +4 äpplen=8 äpplen 
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behöver inte betyda att eleven vet vad 4+4 blir därför att 4+4 kan vara symboler som ännu inte 
existerar för dem. Ett så kallat ”gap in knowledge”, kunskapsgap, uppstår mellan elevernas och 
lärarens kunskap om ett material och detta måste och kan överbyggas genom att läraren hjälper 
eleverna att knyta vad de redan kan till ny kunskap om hur matematik kan konstrueras genom 
att bygga ett nät av matematiska relationer (Gravemeijer, 2011:8).  
   Sammanfattningsvis konstateras att konkreta modeller kan underlätta inlärningen av 
matematik om de utgår från situationer som eleverna är bekanta med men risken finns att som 
i exemplet med delningen av en banquet bar att eleverna i arbete med färdigt material endast 
räknar stavar, pärlor eller annat material som resulterar i rätt svar men resonemanget och 
förståelsen om hur och varför kan gå förlorat. Konkreta material kan användas av elever för att 
uttrycka sitt eget tänkande och för att kommunicera matematik men de kan inte få dem att per 
automatik ”se” den abstrakta matematiken (Gravemeijer, 2011:11, 12). 
 

7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat tillsammans med den litteratur som presenterats i 
bakgrundskapitlet i resultatdiskussionen. Efter det följer en metoddiskussion där studiens 
resultat diskuteras med utgångspunkt i studiens metod. 
 

7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att undersöka vad aktuell forskning 
säger laborativt arbete med laborativa material för att öka elevers i årskurs 4–6 förståelse för 
matematiska begrepp. För att kunna besvara studiens syfte användes två frågeställningar: 
 

• Hur används laborativa material i matematikundervisningen för att öka förståelsen av 
begrepp och samband mellan begrepp hos elever i årskurs 4–6? 

• Vilka faktorer påverkar elevers i årskurs 4–6 förståelse av begrepp och samband mellan 
begrepp i den laborativa matematikundervisningen? 

 
Resultatdiskussionen tar utgångspunkt i dessa frågeställningar. 
 

7.1.1 Hur används laborativa material i matematikundervisningen 
för att öka förståelsen av begrepp och samband mellan begrepp 
hos elever i årskurs 4–6? 
Att man under 1400-talet utvecklat regler för att mekaniskt kunna göra beräkningar utan 
konkreta hjälpmedel ledde till att fysiska material inte längre var nödvändiga att använda och 
uteslöts så gott som helt från matematikundervisningen under en långt tid (Rystedt & Trygg, 
2013:18). Detta kan i mitt tycke anses intressant då vi idag har långt mer avancerade metoder 
för uträkning och ändå används laborativa material i dagens undervisning i varierande grad. 
Hur och varför laborativa material används i matematikundervisningen i årskurs 4–6 för att öka 
elevers begreppsförståelse har i denna studiens ingående artiklar framkommit på flera sätt. 
   Laborativt arbete kan vara ett sätt att vidga synen på matematikämnet och ge elever möjlighet 
att upptäcka nya sidor av matematiken (Rydstedt & Trygg, 2013:4). Laborativa material kan 
användas som redskap för förståelse för abstrakta symboler genom lärarens demonstration och 
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för att bygga en bro mellan det konkreta och det abstrakta (Moyer, 2004:29, Moyer, 2001:189, 
Szendrei, 1997:427, Boggan, 2010:2). Eleverna kan genom konkret arbete öva upp 
tankestrukturer och lösa upp blockeringar i tänkandet och på så sätt kan laborativt material 
fungera som stöd i elevens process att bygga upp sitt eget tänkande medan de konstruerar en 
mer sofistikerad matematik (Gravemeijer, 2011:1, Malmer, 2002:209). 
   Nackdelar, motstridiga resultat och kritik till användandet av laborativa material har 
framkommit i denna studie. Ett motstridigt resultat kommer från Moyers studie där lärarna 
själva uppgav att de i sin undervisning använt laborativa material till utlärning av en mängd 
begrepp men vid granskningen av materialet från studien visade det sig att utlärningen av 
matematiska begrepp inte skett genom laborativa aktiviteter utan att dessa använts som ett 
komplement till aktuella begrepp för lek eller annan extra aktivitet om tid funnits över (Moyer, 
2001:188, 189). Detta är i min mening intressant då lärarnas lämnade uppgifter tyder på att de 
anser att de lärt ut matematiska begrepp med laborativa material fast de i själva verket inte gjort 
det. Kanske tyder detta på en okunskap kring hur materialen ska användas i 
demonstrationssyfte, eller kanske tyder det på att lärarna vill att det ska se ut som att de kan 
hantera dessa material då Moyers (2001) undersökning handlade om just hur lärare använder 
laborativa material i sin undervisning.  
   En nackdel i användandet av laborativa material som lyfts fram är att många elever har svårt 
att översätta mellan olika representationer vilket eleven behöver kunna göra för att gå mellan 
det konkreta och det abstrakta. En elev kan exempelvis förstå en representations relation till en 
matematisk idé men kan inte relatera olika representationer till varandra (Rystedt & Trygg, 
2010:4 En svårighet kan alltså vara att koppla ett begrepp till det begreppets samband till andra 
begrepp vilket elever i årskurs 4–6 behöver kunna göra enligt läroplanen (Skolverket, 
2011a:63). Gravemeijer argumenterar i sin artikel (2011:2) för att de material och modeller som 
presenteras i undervisningen inte är något för eleverna sedan tidigare bekant och att 
abstraktionen istället bör ske genom att relatera matematiken till något eleverna känner till. 
Detta är intressant att se närmare på enligt mig då vad denna kritik handlar om är hur olika delar 
av matematiken som är okända för en elev förklaras genom material och modeller som kanske 
också är okända. Ett eget exempel kan vara att elever kan ha svårt att förstå att exempelvis 1 
lång räknesticka och 1 som är hälften så lång är samma sak som bråket 1 ½. Kontentan av detta 
blir att något okänt presenteras genom något som också är okänt om elevens förståelse för både 
räknestickan och begreppet bråk är bristfällig. Kanske kan det även ifrågasättas om mätstickors 
längd verkligen kan likställas med ett matematiskt begrepp? Enligt Karlsson och Kilborn 
(2015:16) är matematiken inte alltid möjlig att konkretisera och flitig användning av material 
som sätt att förklara kan medföra en tro hos eleverna att all matematik går att visa på genom 
konkretisering. Effektiviteten av användning av laborativa material är komplex att påvisa och 
det krävs noggrant övervägande kring hur dessa material ska användas för att öka elevers 
lärande (Carbonneau et.al., 2013:396). 
   I denna litteraturstudie har inga av de ingående texterna lyckats påvisa att laborativa 
aktiviteter och material har positiva effekter på elevers begreppsförståelse även om indikationer 
finns. Carbonneaus et. al metastudie (2013:396) indikerar att användning av laborativt material 
ger en liten till mediumstor effekt på elevernas lärande då de instrueras av läraren med 
laborativa material jämfört med de elever som instruerats enbart genom abstrakta symboler. 
Flera faktorer påverkar dock om arbetet med laborativa material leder till matematiskt lärande 
och studien har inte funnit bevis som tyder på att undervisning med laborativa material fungerar 
bättre än andra instruktionsstrategier i matematikundervisningen. Detta är en liknande slutsats 
som Solwells (1989) som fann att laborativa material generellt kan leda till positiva effekter på 
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inlärning men att andra instruktionssätt kan ha samma effekt. Att det finns fördelar med att 
aktivera flera sinnen i matematikundervisningen för att se samband mellan konkret och abstrakt 
framkommer i flera källor men ingen av de ingående studierna har funnit bevis för detta 
(Rystedt & Trygg ,2010:4, Stein & Bovalino 2001:1, Carbonneau et. al, 2013:380, Gravemeijer, 
2011:11).  
   Bland de studier som ingår i denna litteraturstudie är det svårt att se om utlärningen verkar ha 
skett genom deduktiv metod eller induktiv metod. Exempelvis i Moyers båda studier (2001, 
2004) fick eleverna själva utforska materialen och använda dessa som verktyg för att förstå 
matematiken vilket kan tänkas vara en induktiv metod där eleven använder sina egna 
erfarenheter för att få insikter i allmängiltiga och generella samband. Dock verkar 
undervisningen i åtminstone Moyers studie från 2001 inte utgå från någon medveten strategi 
kring användning av laborativa material överhuvudtaget då de mest användes som belöning och 
till lek. Om materialen som eleverna fick tillgång till var bekanta och begripliga för eleverna 
sedan innan framgår heller inte av studien.  Likväl som att undervisningen i Moyers båda studier 
kan tänkas utgå från induktiv metod kan det också tänkas vara mer av deduktiv typ då lärarna i 
båda studierna introducerar nya begrepp i den ”vanliga” systematiska undervisningen för att 
sedan gå mot det mer specifika där materialen introduceras i ett senare skede. I Stein & 
Bovalinos studie (2001) framgår inte vilket utlärningssätt som är mest effektivt och inte heller 
i Gravemeijers studie (2011) framkommer det tydligt även om materials verklighetsanknytning 
betonas som viktigt för elevers förståelse för ett material. 
    Vad gäller olika material görs i de vetenskapliga artiklarna i stort ingen uppdelning av 
pedagogiskt föremål och vardagliga föremål. Någon kritik mot att använda just vardagliga 
föremål i matematikundervisningen framkommer inte men viss kritik till att använda 
pedagogiskt föremål framkommer i Gravemeijers (2011:8) studie. Gravemeijers ståndpunkt är 
att konkreta material i undervisningssammanhang ska ha en nära koppling till omvärlden för att 
kunna underlätta elevers inlärning av matematik, vilket i denna studie även är tankar som finns 
inom RME och hos Freudenthal (Van den Heuvel- Panhuizen, 2003:9) likväl som hos Dewey 
som förespråkade vardagsliknande och praktiska uppgifter (Sundgren, 2011:103, 110). 
Färdiggjorda material bör inte användas i matematikundervisningen då de tar bort och förenklar 
inlärningsprocessen då själva resonemanget och förståelsen för hur går förlorat när materialet 
redan är färdiggjort. Med färdiggjort material speciellt anpassat för olika övningar finns en risk 
att eleverna i arbetet med dessa endast räknar stavar, pärlor eller annat material utan att förstå 
varför. Användning av material som inte finns i elevernas vardag och är bekanta för dem 
riskerar också att medverka till att elevers och lärares kunskaper om ett material är olika. Detta 
kan leda till att ett så kallat ”gap in knowledge”, kunskapsgap, som uppstå mellan elevernas 
och lärarens kunskap om ett material (Gravemeijer, 2011:8, 12).  
   Ett möjligt problem kan vara att många lärare ser konkretisering som ett direkt medel för att 
förstå den abstrakta matematiken och har flera förslag på alternativa laborativa arbetsmetoder 
och material, med det finns få indikationer på att enskilda lärare utförligt reflekterat över 
relationen mellan undervisningens mål och undervisningsaktiviteten (Bergqvist m. fl.,2009,12). 
Den laborativa aktiviteten bör inte ses som målet med undervisningen och användning av 
material och metoder ska inte inkluderas enbart för att variera undervisningen (Skolverket, 
2011b:11). Att använda laborativa material i undervisningen kräver noggrann planering om 
laborativa material inte endast ska kunna fungera som leksaker (Stein & Bovalino 2001:2). I 
denna studies inledning ställdes frågan hur det laborativa arbetet ska kunna leda till något annat 
än hands on- mind off där lärandet stannar i görandet och inte leder till matematiska lärdomar 
(Rystedt & Trygg, 2013:7). Kanske kan svaret delvis finnas i hur den laborativa 
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matematikundervisningen svarar mot kursplanens mål och kunskapskrav. Om målet 
exempelvis är att utveckla elevers förståelse för bråk genom laborativa material så ska 
materialet i så fall vara ett hjälpmedel för att skapa förståelse för begreppets innebörd, dess 
definition, egenskaper och begreppets relation till andra begrepp då att belysa detta ingår i 
beteckningen begreppsförmåga i årskurs 4–6 (Skolverket, 2011a:63). Min tanke är att 
laborativa aktiviteter inte får bli lösryckta moment utan att de ska inkluderas i 
matematikundervisningen och berika den.  I kommentarmaterialet för matematik står det att 
matematiken formar en helhet när samband mellan begrepp knyts till nya begrepp och fördjupar 
kunskapen om redan bekanta begrepp (Skolverket, 2011c). Genom laborativa aktiviteter skulle 
denna helhet kunna formas om läraren använder material när det är lämpligt och med 
läroplanens mål och kunskapskrav i siktet.   
   Viktigt att tänka på är också att det konkreta materialet inte direkt leder till abstraktion, om 
det gör det alls, utan att förståelse och kopplingar mellan representationen och symbolspråket 
skapas i en process.  Rystedt och Trygg (2010:30) tar upp Heddens (1989) fyra steg för hur 
läraren kan arbeta med laborativa material, vilket är ett exempel på en process som startar i det 
konkreta, övergår till det halvkonkreta, går mot det halvabstrakta för att slutligen landa i det 
abstrakta. Även andra ordningens konkretisering kan sägas vara en process där en inlärare 
upplever något abstrakt som konkret för att den relaterar, påminner om tidigare erfarenheter 
och konkretiseringar. Över tid behöver eleven inte göra visuella representationer i skriftlig form 
för att för sig själv klargöra räkneoperationers steg då deras tankekonstruktion blivit 
automatiserad och detta stöd inte längre är nödvändigt (Gravemeijer, 2011:11).  
   Sammanfattningsvis kan laborativa material användas som redskap för att skapa förståelse 
för abstrakta symboler och för att bygga en bro mellan det konkreta och det abstrakta. Eleverna 
kan genom arbete med konkreta material öva upp tankestrukturer och lösa upp blockeringar i 
tänkandet. Att det finns fördelar med att aktivera flera sinnen hos eleverna för att påvisa 
samband mellan det konkreta och det abstrakta framkommer i flera källor men kritik finns också 
mot att använda laborativa material. Exempelvis har många elever svårt för att översätta mellan 
olika representationer vilket de behöver kunna göra för att förstå kopplingen mellan ett konkret 
material och det abstrakta begrepp det är tänkt att representera. Små till måttliga positiva 
effekter på elevers förståelse för matematiska begrepp har kunnat påvisas då läraren instruerat 
elever med hjälp av laborativa material men att just användandet av laborativa material skulle 
vara mer effektivt än andra instruktionsmetoder i matematikundervisningen har bevis inte 
funnits för. Om undervisningen i de ingående artiklarna skedde genom induktiv eller deduktiv 
metod har varit svårt att påvisa. Kritik mot att använda vardagsnära föremål för att öka elevers 
begreppsförståelse framkommer inte men kritik mot att använda pedagogiska föremål tas upp i 
ingående studiers resultat. Exempelvis kan pedagogiska material vara okända för eleven då de 
inte är bekanta med dem sedan tidigare vilket kan leda till att de inte förstår vad de symboliserar 
och att lärarens och elevens kunskaper kring materialen kan vara olika. Konkretisering sker inte 
per automatik vid användning av laborativa material och är inte ett direkt medel för att skapa 
förståelse för den abstrakta matematiken. Kopplingar och förståelse för representationers 
relation till symbolspråket skapas i en process där inlärarens tidigare erfarenheter har betydelse 
för inlärarens upplevelser av hur dessa hänger ihop. För att laborativa material inte enbart ska 
fungera som leksaker krävs att läraren har reflekterat över relationen mellan undervisningens 
mål och undervisningsaktiviteten. 
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7.1.2 Vilka faktorer påverkar elever i årskurs 4–6 förståelse av 
begrepp och samband mellan begrepp i den laborativa 
matematikundervisningen? 
En slutsats i Skolverkets utvärdering av Matematiksatsningen är att lärare som framgångsrikt 
lyckats fördjupa elevernas inlärning med laborativa material hade didaktiska ämneskunskaper 
och en tydlig bild av vad som var målet med både enskilda lektioner och det långsiktiga arbetet 
(Skolverket, 2011b:90). Stein & Bovalino (2001:2) och Carbonneau et. al. (2013:393) uttrycker 
om detta att utan guidning av läraren kommer eleverna aldrig till kärnan av den matematik man 
vill belysa och kopplar inte övningen till något matematiskt begrepp. Vid all användning av 
material i matematikundervisningen bör läraren göra medvetna val utifrån de tre didaktiska 
frågorna: 
 

• Vad som ska läras och vilket matematikkunnande som ska utvecklas 
• Varför det ska läras och i vilket sammanhang aktiviteten ingår 
• Hur det ska läras, på vilket sätt förståelsen ska nås (Rystedt & Trygg, 2013:7). 

 
Lärarna själva angav att laborativa material användes till utlärning av en mängd begrepp men 
vid en granskning av undervisningen i Moyers studie (2001:182) visade det sig att laborativa 
material i hög grad användes som kul aktivitet, om tid fanns, eller som belöning och inte när 
och om de var lämpliga att använda som representation för att lära ett visst matematiskt begrepp. 
Laborativa materials användning gick under uttrycket fun math då det inte innefattade real 
maths utlärning av regler, algoritmer och procedurer. En lärare i studien uttryckte ingen oro 
kring detta då hon menade att ”…eventually we’ll get to the real math part” (Moyer, 2001:187). 
Hur man ska komma till ”the real part” av matematiken utan en medveten strategi framkommer 
inte i samband med detta uttalande. I denna studie framkommer dock från flera källor att 
laborativt arbete inte av sig självt kommer att leda till ökad matematisk förståelse hos eleverna 
utan kräver medvetenhet hos läraren kring de didaktiska frågorna hur, varför och genom vilka 
material en viss laborativ aktivitet ska genomföras (Skolverket, 2011b:11, 90, Rystedt & Trygg, 
2010:4, Rystedt& Trygg, 2013:7, Szendrei, 1997:433, Goldsby, 2009:4, Stein & Bovalino, 
2001:2, Carbonneau et. al, 2013:393). 
  God planering inför en laborativ lektion är inte i sig en garant för att utfallet kommer att leda 
till ökad förståelse för den matematik eller det matematiska begrepp läraren genom olika 
material valt att belysa. Detta visar Stein & Bovalinos (2001:2) resultat som indikerar att god 
planering inför en lektion och dess aktiviteter kan stjälpas om läraren ger alltför tydliga 
instruktioner om hur materialet kan användas och leder snarare än guidar eleverna till rätt svar. 
Detta kan diskuteras i samband med Moyers studie (2004:20) där det framkom att de mer 
kontrollorienterade lärarna använde laborativa material i högst grad men studien utreder inte 
vad utfallet av det blev. Själva användandet av material är som ovan nämnts i sig inte en garant 
för att eleverna utvecklar abstrakta kunskaper genom det laborativa materialet. Intressant i detta 
sammanhang hade varit att veta om de kontrollorienterade lärarna gav eleverna en direkt väg 
till svaret eller mer fria instruktioner, vilket enligt resonemanget ovan borde ha betydelse för 
utfallet av lektionerna och elevernas faktiska inlärning. 
   Att lärarens tidigare erfarenhet av laborativa material och inställning till dem påverkar 
elevernas syn på laborativt material och det sätt på vilket de används konstateras av bland andra 
Rystedt & Trygg, 2010:37, Moyer, 2001:189, Moyer, 2004:29 och Stein & Bovalinos, 2001:2). 
Lärare som genom att demonstrera hur materialen kan användas som redskap för förståelse kan 
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hjälpa elever att bruka materialet för att få förståelse för abstrakta symboler medan de lärare 
som använde materialen som lek eller extra aktivitet kommunicerade till sina elever att 
materialet inte användes till riktig inlärning (Moyer, 2004:29, Moyer, 2001:189). Resultatet av 
Moyers (2001:192) studie visar dock att det inte varit möjligt att avgöra om lärarna i studien 
faktiskt lyckats göra meningsfulla kopplingar mellan abstrakta begrepp och laborativa material 
oavsett hur materialen använts.  
   Tidsaspekten behandlas som betydelsefull i samband med laborativt arbete. Solwell (1989) 
menade att det krävs arbete under en längre tid, minst 1 år för att nå positiva effekter i elevernas 
matematiklärande med laborativa material. Moyers båda studier (2001, 2004) pågick under ett 
helt läsår då det tar tid att lära sig arbeta med ett nytt material och att kunna mäta effekterna av 
det. Även Gravemeijer (2011:11) skriver om tidens betydelse i samband med att elever över tid 
inte längre behöver göra visuella representationer i skriftlig form för att för sig själv klargöra 
räkneoperationers steg då deras tankekonstruktion blivit automatiserad och detta stöd inte 
längre är nödvändigt.     
   Inlärarens ålder är ytterligare en faktor som tagits upp i denna studie som avgörande för hur 
elevers förståelse för matematiska begrepp förbättras genom användning av laborativa material 
eller inte. Ingen i studien ingående artikel har funnit bevis för att en viss åldersgrupp skulle ha 
större eller mindre nytta av att lära sig abstrakta begrepp genom laborativa material.  Solwells 
(1989) tydde på att undervisning med laborativa material gynnar yngre barns inlärning av 
matematik men inte äldres i lika hög grad. Carbonneau m. fl. (2013:394) finner i sin metastudie 
delvis stöd för teorin att elever som inte fullt ut behärskar formella operationer kan ha gott stöd 
av konkreta representationer men låga eller negativa resultat framkom kring de allra yngsta 
barnens nytta av att förstå abstrakta begrepp genom konkreta material. Dessa resultat kan delvis 
ses som motstridiga, dock så framkommer inte i någon av studierna vilka åldrar som avser 
”yngre” och ”äldre” barn vilket gör det svårt att dra några slutsatser utifrån detta. Gravemeijers 
(2011:8) resonemang att matematiskt arbete med konkreta material ofta förutsätter att elever 
kan knyta intern kunskap till extern kunskap kan i min mening kanske bidra till diskussioner 
kring huruvida barn i olika åldrar kan tillgodogöra sig abstrakt matematisk kunskap genom 
konkreta material i det avseende att de allra yngsta barnen troligtvis saknar erfarenheter och 
tidigare kunskap om exempelvis begreppet bråk, vilket borde göra det svårt för dem att koppla 
begreppet till en konkret representation av det. Redan Comenius som var verksam under 1600-
talet menade att den laborativa undervisningen skulle anpassas efter ålder och vara fattbar för 
eleven (Karlsson & Kilborn, 2015:20), tankar som idag återfinns exempelvis i den realistiska 
matematikundervisningen (RME) där barn ska få lära sig matematiska koncept i situationer och 
med material som är bekanta för dem (Van den Heuvel- Panhuizen, 2003:9). 
   Resultat i denna studie tyder även på att hur lättillgängliga materialen var för eleverna att 
använda var av betydelse. I Moyers studie (2004:29) hade de lärare som med högst frekvens 
använde laborativa material, vilka även var de lärare som hade mest erfarenhet av att jobba med 
dem, ställt fram materialet centralt placerat i klassrummet i väl uppmärkta behållare för att 
underlätta användningen. I Stein & Bovalinos studie (2001:2) kunde det konstateras att de lärare 
som mest framgångsrikt använde laborativa material också var de som förberedd klassrummet 
och materialet innan lektionens början. 
   Sammanfattningsvis kan konstateras att flera faktorer påverkar elevers möjligheter att få 
förståelse för matematiska begrepp genom laborativt arbete. Lärarens erfarenhet och inställning 
till laborativa material påverkar hur de använder dessa material i klassrummet. Lärarens 
inställning förmedlar även till eleverna om laborativa material kan användas som ett hjälpmedel 
att förstå abstrakta begrepp eller om de endast kan användas för lek, extra aktivitet eller 
belöning för gott arbete om tid finns. De lärare som framgångsrikt använder sig av laborativa 
material i undervisningen är de lärare som har didaktiska kunskaper om hur, när och varför ett 
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specifikt material kan användas för att öka elevers begreppsförståelse under enskilda lektioner 
och på lång sikt. Under hur lång tid det laborativa arbetet pågår och hur lättillgängligt materialet 
är har också inverkan på om det laborativa arbetet blir framgångsrikt eller inte. Elevernas ålder 
kan också ha påverkan på hur mycket elever kan lära sig genom att använda laborativa material. 
Även om noggrann planering av laborativa lektioner skett så kan utfallet ändå bli negativt om 
läraren pekar ut rätt väg direkt istället för att guida eleverna mot svaret.  
 

7.2 Metoddiskussion 
En svårighet i denna litteraturstudie har varit att definiera vad som är ett konkret material, ett 
laborativt material och huruvida begreppet manipulatives avser exakt samma sak som ett 
laborativt material. Genom mina avgränsningar och begreppsdefinitioner tagna från den 
ingående litteraturen har jag försökt göra en så rättvisande beskrivning som möjligt av dessa 
begrepp och för tydlighetens skull valdes sedan begreppet laborativa material i alla fall utom 
då författarna uttryckligen valt att använda begreppet konkret material.  
   En annan svårighet som relaterar till den första har varit att efter att ha definierat begreppen 
för vad materialen kan benämnas som, också avgöra vilka material som ingår i dessa. Problemet 
har bestått i att detta verkar variera i olika texter. Ett exempel som inte tas upp i denna studie 
men som funnits i min tanke genom hela arbetet är om miniräknaren, linjalen och gradskivor 
räknas som ett laborativt material eller inte. Samma problem mötte jag i det att datorspel och 
virtuella material också kan räknas in i begreppen laborativa material och manipulativa 
material. Min lösning på det senare problemet blev att utesluta alla artiklar som inte enbart 
handlade om laborativt material i fast form. Miniräknaren och andra materials vara eller inte 
vara som laborativt material har inte haft en direkt betydelse för denna studie då den inte handlar 
om vilka material som finns utan om hur laborativa material i stort används. 
   Något som också vållade en del problem i början av sökprocessen i databaserna var hur rätt 
åldersspann, årskurs 4–6 skulle fås i de engelska sökningarna där årskurs 4–6 betecknas 
annorlunda. Detta löstes genom att inte söka på något visst åldersspann vilket redogjorts för i 
studiens metoddel. 
   Att inga svenska vetenskapliga artiklar finnas med bland de studier som granskats i 
resultatdelen kan ha inverkan på denna studies resultat då amerikanska/ engelska/ indonesiska 
skolsystem inte ser exakt likadana ut som svenska. Dock så ansågs det viktigt att alla ingående 
studier nådde upp till de urvalskriterier som satts upp för ingående artiklar i denna studie, vilka 
inga svenska artiklar gjorde.  
    Begränsningen att artiklarna skulle vara utgivna tidigast år 2000 medför en risk att något 
användbart kan ha uteslutits men å andra sidan så skulle artiklar utgivna tidigare än så inte vara 
lika aktuella vilket motiverar tidsbegränsningen. Barajas & Eriksson (2013:31) nämner också 
att all relevant forskning inom ett fält sällan kan granskas. 
  Att en av mina artiklar är en metastudie har inte ansetts som ett problem då denna metastudie 
inte enbart är en sammanfattning av vad andras forskning säger utan författarnas egna tankar 
framkommer också med stöd av den tidigare genomförda forskningen som studien undersökt. 
Att metastudiens resultat bygger på en stor sammanställning av flera studier har setts som en 
styrka även om materialet inte fåtts genom originalobservationer. Metastudien behandlar enbart 
laborativa material i fast form och har enbart inkluderat artiklar för granskning som handlar om 
att lära ut matematik med laborativa material i fast form vilket ligger nära vad denna 
litteraturstudie handlar om. Att ha exkluderat denna stora studie hade med tanke på det varit 
mer fel än att inkludera den.  
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   Att få fram entydiga resultat som lyckats påvisa laborativa materials effektivitet för att öka 
elevers begreppsförståelse har varit svårt. Kanske beror detta på att användandet av laborativa 
material är så beroende på hur de används att det är svårt att studera olika klassrum och på så 
sätt komma fram till något som gäller för alla alltid. 

8. Slutsats 
Denna litteraturstudie har undersökt hur elevers förståelse för begrepp och samband mellan 
begrepp kan ökas genom att arbeta med laborativa material i matematikundervisningen i årskurs 
4–6 och vilka faktorer som påverkar denna förståelse. 
   Denna studies resultat indikerar att laborativa material kan användas för att öka elevers 
förståelse för abstrakta symboler och begrepp. Elever kan genom att få arbeta med konkreta 
material öva upp tankestrukturer och lösa blockeringar i tänkandet. Det finns fördelar med att 
aktivera flera sinnen i det laborativa matematikklassrummet för att påvisa sambandet mellan 
det konkreta materialet och abstrakta symboler. Små till måttliga positiva effekter av elevers 
begreppsförståelse kan erhållas genom att läraren instruerar och demonstrerar matematiska 
begrepp med hjälp av laborativa material. Att använda vardagsnära föremål i undervisningen 
kan ha fördelar så som att elevers förståelse för ett material blir större om det är något de är 
bekanta med sedan tidigare, att läraren och eleverna inte har olika mycket kunskap om ett 
material så att ett kunskapsgap uppstår och att eleverna förstå hur materialet ska användas så 
de inte fastnar i att bara räkna exempelvis pärlor utan att förstå varför. Att använda vardagsnära 
föremål i matematikundervisningen kan härledas till den induktiva metoden då elevers egna 
erfarenheter ligger till grund för förståelsen av ett material. För att laborativa material ska bidra 
till ökad matematisk förståelse krävs det att läraren reflekterat över hur 
undervisningsaktivitetens relation till styrdokumentens mål ser ut. 
   En faktor som påverkar elevers möjligheter att få förståelse för matematiska begrepp är 
lärarens inställning till laborativa material då lärarens inställning medvetet eller omedvetet 
förmedlar till eleverna om laborativa material är användbara verktyg eller om de mest är till för 
lek, extraaktivitet och som belöning. Lärare som har didaktiska kunskaper om hur, när och 
varför ett specifikt material ska användas är de lärare som mest framgångsrikt kan guida 
eleverna till en ökad förståelse för exempelvis ett begrepp eller samband mellan begrepp. Mest 
framgångsrikt indikeras att laborativt arbete är när det pågår under en längre tid. Att materialet 
är lättillgängligt för eleverna är också av betydelse. Om laborativa aktiviteter planeras noggrant 
i kombination men att läraren guidar eleverna mot rätt svar snarare än pekar ut rätt svar kan 
läraren skapa goda förutsättningar för eleverna att förstå kopplingen mellan abstrakta symboler 
och det konkreta material som representerar ett specifikt begrepp.  
  

8.1 Förslag till framtida forskning 
Genomgående i denna litteraturstudie finns många teorier och intressanta ståndpunkter kring 
laborativa inslag i matematikundervisningen men ingen forskning som lyckats bevisa dess 
effektivitet. Kanske får den laborativa matematiken ytterligare ett uppsving, kanske kommer 
den att minska, eller kanske kommer den att förekomma mer i andra former än genom fast 
material. Jag tänker då främst på att den kan komma att byta form till en virtuell form där figurer 
visas och kan formas i exempelvis 3D- format i digitala miljöer istället. Då virtuella material 
inte varit i fokus i denna studie har jag inte tittat så noggrant på vilka studier som finns kring 
dessa men intressant vore att vidare studera en jämförelse mellan fasta och digitala, virtuella 
laborativa material.  
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   Oavsett vilken form den laborativa matematikundervisningen kan komma att anta i framtiden, 
genom fast material eller genom digitalt material så tänker jag att själva grundfrågorna borde 
bestå och vara fortsatt aktuella. Den laborativa matematiken handlar ju trots allt om att genom 
våra sinnen kunna göra kopplingar till matematikens abstrakta symbolspråk vilket kan ske 
genom flera kanaler. Flera studier som presenterar förslag till hur lärare kan skapa effektiva och 
lärorika matematiklektioner och fler resultat som mer säkert kan fastställa den laborativa 
matematikens effektivitet eller ineffektivitet skulle välkomnas av mig. Framförallt skulle fler 
studier i svensk och europeisk kontext som undersöker detta kunna bidra till att skapa en klarare 
bild av laborativa materials plats i matematikundervisningen.  
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