
1 

 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete 1 för Grundlärarexamen 
inriktning F-3 

Grundnivå 2 
 

Konkret material i matematikundervisningen – 
bekymmer och motsättningar 
 

 
 
En systematisk litteraturstudie om laborativ matematik  
 
Using manipulatives in mathematics education  – dilemmas and 
oppositions 
 

 

Författare: Maria Johansson  

Handledare: Magnus Fahlström 

Examinator: Eva Taflin   Högskolan Dalarna  

Ämne/huvudområde: Matematikdidaktik   791 31 Falun  

Kurskod: PG2050   Sweden  

Poäng: 15 hp    Tel 023-77 80 80  

Examinationsdatum: 2016.06.10  

 
 
 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa 
och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet.  
 
Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 
arbeten open access.  
 
Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 
 

Ja X    Nej  



2 

Abstract  
 
Laborativt arbete med konkret material är en arbetsform inom matematiken som på 
en del håll åter fått uppsving i ett försök att råda bot på svenska elevers försämrade 
prestationer i och intresse för matematik. Denna litteraturstudies syfte är att 
undersöka vilka faktorer som kan påverka negativt vid laborativt arbete med konkret 
material i matematikundervisningen. 
 
I resultatet av litteraturstudien synliggörs huvudsakligen två faktorer som är av större 
betydelse för undervisningens utfall samt en faktor av mindre betydelse, elevernas 
ålder. Den första faktorn behandlar valet av material och materialets utformning, 
vilket kan inverka på elevernas förståelse. Om det konkreta materialet är mycket likt 
de föremål elever möter i sin vardag, såsom pizzaslices eller pengar, kan denna likhet 
störa elevernas matematiska förståelse genom att för stor uppmärksamhet riktas mot 
igenkännandet och att se föremålen som potentiella leksaker, istället för att se dem 
som konkreta symboler för abstrakt matematik. Detta tycks inte åldersbetingat, utan 
förekommer i olika årskurser. Den andra faktorn som uppmärksammats är lärarens 
vägledande roll. Läraren behöver adekvat kompetensutveckling och professionellt 
stöd i arbetet med konkret material för att öka chanserna att arbetssättet får ett så 
gynnsamt utfall som möjligt. Läraren spelar en stor roll i både valet av konkret 
material och i hur instruktioner samt vägledning ges. Det är också viktigt att läraren i 
undervisningen bjuder in till interaktion och kommunikation om elevernas funna 
resultat och lösningsförslag för att stärka elevernas förståelse.  
 
Sökandet efter relevant litteratur genomfördes i AABRI, ERIC, Google Scholar, 
Libris, och Summon. 
 
Nyckelord: manipulatives dilemmas mathematics, hands on, concrete, laborativ 
matematik, konkret matematik 
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Inledning 
 
Matematik är ett av skolans kärnämnen. Nutida skoldebatt gällande svenska elevers 
försämrade resultat inom matematikämnet har säkerligen undgått få. Resultaten av 
PISA-undersökningen från 2012 visar på att svenska elevers resultat försämrats 
jämfört med 2009 års PISA-undersökning (Skolverket 2013:28).  
 
När jag samtalar med jämnåriga och äldre bekanta i min omgivning om 
matematikämnet möter jag ofta mindre positiva reaktioner. Personerna berättar om 
minnen av oändliga rader uppgifter i en lärobok, vilka de upplevde målet med var 
enskild avverkning under tystnad på kortast möjliga tid. Bilden av att  
procedurhantering dominerade i matematikundervisningen tycks inte sällan 
förekommande. Då rådde en annan läroplan än idag, men fortfarande är denna syn i 
klassrummen inte helt ovanlig, även om andra mer laborativa metoder för 
matematikundervisning börjar ta mark. Nuvarande läroplan Lgr 11 trycker på vikten 
av att aktivera eleverna genom skoldagen och att de ska få prova olika uttrycksformer 
i sitt lärande, vilket framgår av följande citat: 
 
 ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet” (Skolverket 

2011:09). 
 ”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper” (Skolverket 2011:10). 
 ”En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, 

utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter” 
(Skolverket 2011:10).  

 
Erfarenheter från min VFU pekar på ett starkt fokus på användandet av läroboken i 
form av procedurhantering i matematikundervisningen. Detta har kritiserats av 
Skolinspektionen (2009:16) som menar att en för stor tyngd på läroboken kan leda till 
att elevers måluppfyllelse riskerar förbises. Löwing (2004:241) menar å andra sidan att 
läroboken oförrätt har kritiserats mycket och hänvisar då till Skolverket och NCM 
som två av dess kritiker. Löwing (2004:241) poängterar utifrån sin empiriska studie att 
läroboken i sig inte ska beskyllas, utan att det mycket väl istället kan bero på hur 
lärarna väljer att tolka och arbeta med dess innehåll. Lektionerna jag deltagit i som 
lärarstudent har till stor del innefattat procedurhantering utifrån lärobok, men 
laborativa inslag med hjälp av konkret material förekommer allt mer i ett försök att, 
enligt skolans lärare, förändra elevernas syn på matematiken i positiv riktning och 
därigenom stärka matematikintresset och göra matematiken lustfylld. Rystedt & Trygg 
(2010:64) ser att läroboken och ett laborativt arbetssätt kan komplettera varandra. 
Lärarna på min VFU-skola har lyft fram vad de anser fördelaktigt med ett laborativt 
arbetssätt och menar att det är gynnsamt för alla elever, speciellt för elever som 
upplever matematiken särskilt svår. Lärarnas varma ord om arbetssättet väckte min 
nyfikenhet - och skepsis - för den här typen av praktisk arbetsform, som går utanför 
lärobokens procedurhanteringsdel och involverar kroppen genom användandet av 
konkret material i lärandet. Laborativt arbete innebär här Rystedts & Tryggs (2010:5) 
definition av begreppet och ska liknas vid aktiviteter som sker i 
undervisningssammanhang där eleverna angriper uppgifter med hjälp av fysiska 
föremål (såsom klossar, stenar, låtsaspengar eller andra konkreta ting) till hands. Då 
eleverna arbetar laborativt utför de med andra ord aktivt handlingar av praktisk 
karaktär där flera sinnen involveras i kunskapsprocessen. Ett laborativt arbete 
innefattar inte procedurhantering i läroboken, varken enskilt eller i grupp.  
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Problemformuleringen som härigenom formas blir att studera 
matematikundervisning som innefattar konkret material för att närmare undersöka 
vilka bekymmer som den eventuellt kan medföra.  
 

 
Syfte med frågeställning  
 
Syftet med min systematiska litteraturstudie är att undersöka vilka faktorer som kan 
påverka negativt då elever arbetar laborativt med konkret material i 
matematikundervisningen.  
 
Syftet mynnar ut i följande frågeställning: 
 
 Vilka faktorer kan påverka negativt gällande laborativt arbete med konkret 

material i matematikundervisningen och vilka orsaker kan ligga till grund för 
dessa?  

 
 

Bakgrund  
 
Bakgrunden inleds med en begreppsdefinition av laborativt arbete med konkret 
material och tankar lyfts fram gällande intresset kring arbetssättet. Vidare beskrivs hur 
laborativt arbete med konkret material kan relateras till begreppen konkret och 
abstrakt. Efter det diskuteras lärobokens dominerande roll i 
matematikundervisningen kontra variation i arbetssätt som underlag för förståelse 
kring varför laborativt arbete med konkret material åter kan ses på frammarsch. Sedan 
förs teorier om kommunikation och interaktion i klassrummet fram och dessa 
kopplas till kursplanen i matematik och laborativt arbete med konkret material. 
Därefter berättas om barns lust att lära med särskilt fokus på matematikämnet. 
Slutligen visas utdrag ur kursplanen i matematik i Lgr 11. Allt ska ses ur ett 
lärarperspektiv. 
 
 
Laborativt arbete med konkret material 
 
Det laborativa arbetssättet kan vara mycket omfattande menar Rystedt & Trygg 
(2010:5), men väljer i sin kunskapsöversikt att fokusera på det laborativa begreppet i 
termer av en arbetsform där kopplingen mellan konkret och abstrakt tydliggörs 
genom praktiskt arbete med konkret material som går att känna på och plocka med, 
samt där eleverna aktivt använder kroppen och alla sinnen i lärandet. De frånkopplar 
procedurhantering utifrån lärobok från det laborativa arbetssättet. Denna definition 
av laborativt arbete med konkret material är den som åsyftas i detta examensarbete.  
 
Det finns ett växande intresset för ett laborativt arbetssätt inom 
matematikundervisningen, vilket Rystedt & Trygg (2010:4) skriver om och menar att 
anledningen till att arbetssättet är på frammarsch kan ses som ett försök från lärares 
sida att göra matematiken mer lustfylld och greppbar för elever samt för att 
därigenom försöka bygga upp elevers intresse för matematik, vilket är en motivering 
liknande den lärarna på min VFU-skola gav. (Mer om begreppet lustfyllt under 
rubriken Lust att lära matematik). I kommentarmaterialet (Skolverket 2011c:7) till 
kursplanen i matematik trycks det på just intresse som en gynnsam faktor för 
inlärning.  
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Från abstrakt till konkret 
 
Enligt Nationalencyklopedin online är matematiken abstrakt:  
 
 den [matematiken]har frigjort sig från det konkreta ursprunget hos 
 problemen, vilket är en förutsättning för att den skall kunna vara 
 generell dvs tillämpbar i en mångfald situationer, men också för att 
 den logiska giltigheten hos resonemangen skall kunna kartläggas  
 
Stora Ordlistan online föreslår ordet ogripbart som synonym till abstrakt, samt en 
hänvisning till konkret som motsats till abstrakt. Nationalencyklopedin hänvisar till 
abstrakta substantiv som ”substantiv som betecknar ett icke-påtagligt fenomen (utan 
massa), t.ex. egenskap, tillstånd, händelse och tid”. Stora Ordlistan online ger följande 
synonymer till konkret: gripbar, påtaglig, saklig, tydlig och verklig. 
Nationalencyklopedins definition av ett konkret substantiv är ”substantiv som 
betecknar något som kan vägas och direkt uppfattas med sinnena, t.ex. varelser, 
föremål och material”.  
 
Följande förklaring av laborativt arbete med konkret material ges av Margareta 
Engvall (2013:70) i avhandlingen Handlingar i matematikklassrummet: en studie av 
undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus 
och kommer därigenom in på området konkret och abstrakt: ”Utmärkande för 
laborativa material är således att de är framställda för att tydligt och konkret 
representera abstrakta matematiska idéer” (Engvall 2013:70). På engelska används 
ofta ordet ”manipulatives” när man talar om det konkreta material som kan användas 
i laborativt arbete. Moyer (2004:1) menar att ”Manipulatives are designed to represent 
explicitly and concretely abstract mathematical ideas”, vilket i översättning till svenska 
indikerar en definition likt den given av Engvall (2013:70).  
 
Laborativt arbete med konkret material kan överbrygga glappet mellan abstrakt och 
konkret (Rystedt & Trygg 2010:5). Också Löwing (2004:75) hävdar att via 
konkretisering av matematiken med hjälp av konkret material kan grundskoleelevers 
matematiska förståelse initiera resan mot generalisering, genom att eleverna i 
förlängningen förmår att abstrahera det konkreta till det abstrakta. Matematikens 
slutmål må vara att kunna generalisera och abstrahera, men för att nå dit menar 
Eriksson (1996:55) att elever måste få tillgång till att arbeta laborativt med konkret 
material för att stärka sin begreppsbildning. Skolverket (2003:55-56) föreslår som en 
följd av resultatet i deras kvalitetsgranskning, Lusten att lära - med fokus på matematik, att 
matematikutbildningens kvalitet kan förbättras genom att arbetssätt och material 
varieras samt berikas med laborativa inslag där abstrakt matematik får möjlighet att 
konkretiseras och diskuteras. 
 
 
Läroboken och variation i undervisningen 
 
För att få en god lärandemiljö behöver undervisningens arbetssätt varieras (Pettersson 
2003:60). En utmanade och engagerande matematikundervisning består enligt 
Skolverket (2003:14-15) av komponenter som variation i arbetssätt, grupparbeten 
varvade med enskilt arbete, gemensamma samtal och diskussioner om matematik, 
laborativa inslag, experiment, återkoppling på prestationer samt mindre del 
procedurhanteringsuppgifter i lärobok. Laborativt arbete med konkret material tas av 
McIntosh (2008) upp som en av matematikens varierande representationsformer som 
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elever måste få möta i undervisningen. Dock ligger tyngden fortfarande i många fall 
på läroboken, vilket nu förs fram i ljuset. Under läsåret 2001-2002 genomförde 
Skolverket den nationella kvalitetsgranskningen inom området matematik som 
resulterade i rapporten Lusten att lära - med fokus på matematik (2003). I denna rapport 
sammanfattas flera faktorer som syftar till att förbättra utbildningskvaliteten på 
matematikundervisningen. Några saker som nämns är att innehåll och arbetssätt 
måste växlas mer, uppgifterna både i och utanför läroboken måste utmana eleverna i 
större utsträckning, hänsyn måste tas utifrån elevers intressen och behov, samtal och 
diskussioner måste ges större utrymme samt matematikens representationsformer 
måste bli flera för att tilltala många sinnen (Skolverket 2003:55-56). Ulla Lindqvist 
arbetade som undervisningsråd på Skolverket och var projektledare och 
huvudförfattare för denna rapport. Hon lyfter i Nämnaren Nr 1 år 2003 fram 
lärobokens tidiga dominans på matematiklektionerna (Lindqvist 2003:11). Lindqvist 
berättar vidare att kvalitetsgranskningens inspektörer förvånades över vilken tyngd 
läroboken hade i klassrummet och en del elever som deltog i undersökningen 
uttryckte kritik mot att i stor utsträckning arbeta läroboksstyrt (Lindqvist 2003:12). 
Dock menar Lindqvist (2003:12) att allt arbete utifrån en lärobok inte är av ondo, 
utan också rymmer positiva aspekter, och att det är upp till den enskilde läraren att 
utifrån sina elevers förförståelse och intressen utforma undervisningen så att eleverna 
når målen. Lindqvist (2003:9) anser att arbetssätten behöver innefatta en rikare 
variation för att undvika en alltför stor del enskilt arbete i form av procedurhantering 
i läroboken och att även kommunikationen ska få större plats i klassrummet.  
 
Enligt Skolinspektionens (2009:9) kvalitetsgranskning av 23 skolor i Sverige rörande 
ämnet matematik dominerar läroboken starkt och enskilt procedurhanteringsbaserat 
arbete i den är fortfarande vanligt förekommande. Syftet med kvalitetsgranskningen 
var att finna områden i utvecklingsbehov och föreslå potentiella förbättringsförslag 
som kan anses användbara för skolor i arbetet att nå ökad måluppfyllelse. Som 
förbättringsförslag lyfts att lärare i större skala ska utgå från elevers skilda 
förutsättningar och bjuda in till en mer varierad undervisning som syftar till ett 
lustfyllt lärande samt att tillgodose elevers olikheter gällande inlärning 
(Skolinspektionen 2009:11). Skolinspektionen (2009:8-12) föreslår också att lärare bör 
arbeta mindre med procedurhantering i läroboken då detta riskerar leda till försvagad 
måluppfyllelse, eftersom elevernas möjligheter att utveckla kompetenser inom 
problemlösning, resonemang och kommunikation blir ytterst begränsade.  
 
Jo Boaler är professor i matematik och skriver i sin bok Elefanten i klassrummet – att 
hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik att ett passivt deltagande från elever under 
matematiklektionerna inte är ovanligt (Boaler 2011:43, 44, 48). Boaler (2011:43, 48) 
förklarar närmare att detta är vanligast i undervisningssammanhang där läraren först 
håller i en genomgång som kan liknas vid en monolog, och där eleverna efter det 
förväntas arbeta enskilt under tystnad i läroboken med uppgifter liknande de under 
genomgången. Författaren anser att detta läroboksfokuserande undervisningssätt 
leder till ett passivt lärande där eleverna ser på matematiken som frikopplat från 
tänkande, vilket hon menar är fel (Boaler 2011:43-44). Istället förespråkas boken 
igenom interaktion och aktivitet i klassrummet genom att eleverna tillåts fråga, 
diskutera och arbeta rikare med problemlösning, till exempel med konkret material 
som hjälpmedel där eleverna får visa och förklara hur de tänkt (Boaler 2011:20, 43, 
44, 48, 51, 58, 59, 134, 135, 144, 156, 157). Detta kallar Boaler (2011:58-59) för ett 
kommunikativt undervisningssätt. Ett exempel på hur elever kan gå utanför 
läroboken och arbeta med konkret material inom algebra är med fysiska byggklossar i 
konstruerandet av trappmodeller (Boaler 2011:144). 
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Lärobokens dominans synliggörs i Statens Offentliga Utredningar, SOU, (2004:131) 
där detta påstås ske på bekostnad av matematikens kommunikativa del. I samma 
rapport föreslås laborativt arbete och konkreta material som exempel på arbetsformer 
som kan bidra till variation i undervisningen (SOU 2004:132).  
 
Kontentan av denna diskussion blir att läroboken och det laborativa arbetssättet kan 
fungera som varandras komplement och tillsammans bidra till ökad balans i 
undervisningen (Rystedt & Trygg 2010:64). Detta för att förhindra ett för stort fokus 
på procedurhantering, vilket uppmärksammats i resultaten från Skolinspektionens och 
Skolverkets skilda kvalitetsgranskningar från 2009 respektive 2001-2002. Både 
Skolinspektionen och Skolverket föreslår, som vi nu sett, omväxling i undervisningen 
för att eleverna ska ges större förutsättning nå målen med matematikämnet.  
 
 
Interaktion och kommunikation i klassrummet 
 
Det finns en betydelsefull koppling mellan matematiskt laborativt arbete med konkret 
material och kommunikation (Kosko & Wilkins 2010:88). Elevernas stundtals 
överraskande resultat utifrån arbete med konkret material kan av läraren ledas in på 
givande matematikdiskussioner (Taber 2009:149). Aktiviteter kring laborativt material 
bör utöver skriftlig kommunikation också innefatta muntlig kommunikation och 
därigenom förstärka elevers matematiska förståelse (McIntosh 2008:24). 
Kommunikationens betydelse för elevers utveckling av matematikens annars så 
abstrakta begrepp betonas av Riesbeck (2011:295). Ahlberg (1995:34) hänvisar till 
Ljungs (1990) sammanställning av en nationell utvärdering gällande matematik i 
årskurs 5 då hon skriver att kommunikationen inte får den plats den behöver i 
undervisningssituationer där elevernas arbete till största del präglas av 
procedurhantering i läroboken. Detta arbetssätt, enligt Ahlberg (1995:34), begränsar 
dialogen.  
 
De sista två av matematikens fem förmågor i kursplanen handlar till stor del om 
kommunikation (Skolverket 2011c:11). För att eleverna ska få den undervisning som 
kursplanen i matematik beskriver; en undervisning som ”bidra[r] till att eleverna 
utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang” samt 
som hjälper eleverna ”att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer 
och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och 
matematiska sammanhang” (Skolverket 2011:62) förutsätts att eleverna erbjuds rikligt 
med tillfällen att kommunicera. I ett arbetssätt där läroboken dominerar under tyst 
enskilt arbete är det svårt att se att kommunikationen får den plats den behöver enligt 
Hajer & Meestringa (2014:222) som skriver att ”I den bästa av världar förklarar 
läraren det ämnesmässiga perspektivet och terminologin som hör till med hjälp av 
olika experiment, så att eleverna både kan se och samtala om det som händer” (Hajer 
& Meestringa 2014:14). Experimenten som Hajer & Meestringa (2014:14) talar om 
som ett alternativ till läroboken menar jag kan kopplas till laborativt arbete med 
tillhörande samtal om funna resultat. 
 
Laborativt arbete med konkret material, som följs upp av matematikdiskussioner där 
eleverna får tala om matematiken och på så sätt uppmärksamma olika 
tillvägagångssätt för lösningar, menar Boaler (2011:134-135) kan ha positiv effekt på 
elevers matematiska förståelse. Lindqvist (2003:12) föreslår också inslag av laborativt 
arbete i undervisningen som sedan efterföljs av gemensamma samtal för att stärka 
elevers begreppsförståelse. Laborativt arbete kan ”stimulera eleverna till att diskutera 
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såväl resultatet som själva processen” (Skolverket 2011b:27), vilket Mouwitz & 
Emanuelsson (2002:36) instämmer i då de menar att elever som arbetar i grupper eller 
par med konkret material erbjuds möjligheter att kommunicera. 
 
Matematikverkstäder, vilket nämndes kort under rubriken Lust att lära matematik, är 
något som blivit vanligt på senare år. En matematikverkstad riktar sig till alla elever 
och består av en lokal fylld med laborativt material att ta på i olika fysiska former 
(NCM 2008:3-6). Genom dessa matematikverkstäder övas elevernas kommunikativa 
förmåga upp och begreppsförståelsen stärks jämfört med om eleverna arbetar enskilt 
och mekaniskt med procedurhantering i lärobok enligt lärare som arbetar efter 
metoden (NCM 2008:3-6). 
 
 
Lust att lära matematik 
 
Lärarna på min VFU-skola använde uttrycket ”lustfylld” i samband med laborativ 
matematik, vilket kan associeras med ”lust att lära”. Att utbildningen i svensk skola 
ska ”främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” står 
uttryckt i Lgr 11 (Skolverket 2011:7). Också Skolinspektionen (2009:11) vidhåller att 
lärandet i matematik ska vara lustfyllt för eleverna. Vad innebär då denna lust att lära 
när det kommer till matematikämnet?  
 
Deltagande inspektörer i kvalitetsgranskningen Lusten att lära - med fokus på matematik 
definierar lust att lära på följande sätt:  
 
 den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin 
 förmåga att på egen hand och tillsammans med andra söka och forma ny 
 kunskap 
 (Skolverket 2003:9)  

 
Enligt lågstadielärare Lillemor Emanuelsson (2006:129), som utöver läraryrket arbetar 
som projektledare för pilotprojektet Små Barns Matematik på Nationellt Centrum för 
Matematikutbildning (NCM), läggs grunden för barns matematikinlärning och även 
intresset för matematik tidigt. Hon hävdar att grunden möjligen läggs så tidigt som på 
förskolan. Även D’Angelo & Ilviev (2012:2) är av åsikten att elevers matematiska 
utveckling börjar under de tidiga skolåren. Skolverket (2003:19) säger att elevers lust 
att lära matematik nästan alltid är stor i de tidiga skolåren, men att denna lust och 
nyfikenhet tycks avta efter hand. Skolverket (2003:17-19) skriver vidare att i de tidiga 
skolåren är lek, konkreta material, språklekar samt variation i arbetssätt och läromedel 
vanligt förekommande. Denna variation, menar Skolverket (2003:17-19), avtar längre 
fram under grundskolans år, där matematik inte sällan bland elever går från 
populäraste ämne till det tråkigaste och mest problematiska. Detta hävdar Skolverket 
(2003:17-19) beror på ett sjunkande intresse för matematiken orsakat av bristande 
förståelse, möjligen i och med att ju längre fram i skolan du kommer får 
konkretiserande matematikundervisning allt mer stå tillbaka för procedurhantering i 
läroboken och abstrakt tänkande blir mer centralt. Skolverket (2003:19) hävdar 
således att ”lusten att lära matematik hänger samman med om de [eleverna] förstår”. 
 
I NCM:s sammanställning av stödmaterial om matematikverkstäder och ett laborativt 
arbetssätt i matematik framkommer en tanke om att laborativt arbete med konkret 
material kan stärka elevernas matematikintresse. Moyer (2001:186) fann i sin studie, 
där 10 matematiklärare på mellanstadiet deltog, att flera av de deltagande lärarna 
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kopplade samman undervisning innehållande konkret material med lustfyllt lärande. 
De ansåg att matematikundervisningen blev roligare för eleverna genom att involvera 
konkret material. ”Vi vet att elever lär sig bättre om de har lust att lära” säger 
Margareta Oscarsson och Matilda Östman, lärare på Eiraskolan i Stockholm som 
arbetat fram en matematikverkstad för att tydliggöra matematiken för alla elever 
oavsett nivå (Utbildningsförvaltningen 2013:2). Skolverket (2003:19) pekar ut skolåren 
4-5 som den magiska gränsen där eleverna antingen utmanas av de svårare 
matematikuppgifter de möter eller upplever brister i förståelsen då mer enformiga 
textbaserade arbetssätt blir vanligare. 
 
 
Kursplanen i matematik  
 
I syftet med ämnet matematik i Lgr 11 framgår att ”Undervisningen ska bidra till att 
eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda 
matematik i olika sammanhang” (Skolverket 2011:62). Som påtalats i föregående 
kapitel Lust att lära matematik anses laborativt arbete med konkret material genom att 
verka lustfyllt kunna fungera positivt för utvecklingen av ett matematiskt intresse. 
Matematikundervisningen ska också ”ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska 
värden i möten med matematiska mönster, former och samband” och ”utveckla en 
förtrogenhet med matematikens [olika] uttrycksformer” (Skolverket 2011:62). I två av 
kunskapskraven gällande årskurs 3 nämns explicit konkret material i samband med 
matematikundervisningen: 
 

 ”Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och 
konkret material eller bilder”   

 ”Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak 
fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra 
matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget” 
(Skolverket 2011:67). 

 
Följande fem matematiska förmågor ska undervisningen idag ge eleverna möjligheter 
att utveckla:   
 
 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder,  
 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  
 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och 

lösa rutinuppgifter,  
 föra och följa matematiska resonemang, och  
 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.          
(Skolverket 2011:63)  

 
De sista två förmågorna har fokus på kommunikation. Detta förutsätter att läraren 
planerar undervisningen så att eleverna får möjlighet till flertalet tillfällen att 
kommunicera. Läroboksdominerad undervisning med tyst enskilt arbete kring 
procedurhantering erbjuder i sig få möjligheter till kommunikation (Riesbeck 
2011:295, Ahlberg 1995:34, Hajer & Meestringa 2014:222). Därför måste 
undervisningen varieras i arbetssätt och innehåll (Skolverket 2003:14-15, 55-56, 
Skolinspektionen 2009:8-12, Lindqvist 2003:9). Laborativt arbete med konkret 
material kan fördelaktigt kompletteras med matematikdiskussioner (Boaler 2011:134-
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135, Lindqvist 2003:12) och erbjuder fler kommunikationsmöjligheter (Skolverket 
2011b:27, Mouwitz & Emanuelsson 2002:36). 
 
Det finns ett kommentarmaterial till kursplanen i matematik som är tänkt att fungera 
som ett hjälpmedel för lärare i utformandet av sin undervisning. Där lyfts konkret 
material fram som ett exempel på matematikens många uttrycksformer (Skolverket 
2011c:9, 15, 23, 30). Skolverket (2011c:15) skriver att elever behöver kännedom om 
matematikens många uttrycksformer för att kunna ”beskriva ett matematiskt 
innehåll”. Skolverket (2011c:9) hävdar att konkret material kan fördjupa elevernas 
begreppsförståelse i matematik och nämner att klossar kan vara ett sätt att göra 
eleverna uppmärksamma på sambandet mellan olika begrepp, vilket kopplas till 
förmågan ”använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 
begrepp”. Till exempel genom att visa på att fem klossar kan symbolisera talet 5. I 
arbetet med statistik och där eleverna ska presentera resultatet av egna utförda 
undersökningar föreslår Skolverket (2011c:23) att eleverna tar hjälp av exempelvis 
digitala lärresurser eller konkret material.  
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Metod 
 
Här presenteras en redogörelse för studiens upplägg med design. Begreppen 
reliabilitet och validitet reds ut. Hur jag gått tillväga i sökandet i databaser redovisas 
samt vilka sökkriterier och begränsningar som varit aktuella tydliggörs. Jag motiverar 
mitt val gällande att inkludera två tidskrifter i resultatet. Därefter följer en kort 
presentation av utvalda texter. Slutligen följer information om analysmetod. 
 
 
Design 
 
Studiens design består av en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att jag söker 
svar på mina frågeställningar genom att studera tidigare utgiven forskning inom 
området. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:31) innebär en 
systematisk litteraturstudie att du inom aktuellt område med kritiska ögon granskar 
den forskning som du får fram genom en systematisk sökning. Därefter sammanställs 
resultaten. För att överhuvudtaget kunna göra en systematisk litteraturstudie krävs att 
det existerar ett tillräckligt antal tidigare utgivna och tillförlitliga texter att basera sin 
studie på (Eriksson Barajas et al 2013:26-27). 
 
I arbetet har jag haft hjälp av de åtta punkter som Eriksson Barajas et al (2013:32) 
anser att en systematisk litteraturstudie arbetas fram genom: 
 
 Motivera varför studien görs (problemformulering) 
 Formulera frågor som går att besvara 
 Formulera en plan för litteraturstudien 
 Bestämma sökord och sökstrategi 
 Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller 

vetenskapliga rapporter 
 Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 
 Analysera och diskutera resultat 
 Sammanställa och dra slutsatser. 

 
The Campbell Collaboration (http://www.campbellcollaboration.org) arbetar sedan 
år 2000 med att ta fram systematiska litteraturstudier inom flera områden, däribland 
utbildning. De menar att en systematisk litteraturstudie ska vara transparent, vilket 
innebär att alla steg i processen redovisas öppet så att möjligheten finns för någon 
annan att återskapa samma procedur. De har på sin hemsida sammanställt en lista 
med fyra kriterier som en systematisk litteraturstudie bör bestå av, vilka jag haft med 
mig som stöd i arbetet: 
 
 Clear inclusion/ exclusion criteria 
 An explicit search strategy 
 Systematic coding and analysis of  included studies 
 Meta-analysis (where possible) 

 
Jag menar att min systematiska litteraturstudie uppfyller de tre förstnämnda 
kriterierna av fyra då jag tydligt visar på hur urvalet av texter gått till, då jag redogör 
öppet för hur jag gått tillväga gällande sökandet i databaser och då jag kort motiverar 
varför använda texter valdes ut. En metaanalys besitter jag inte tillräckliga kunskaper 
om för att göra, men den är heller inte alltid möjlig enligt The Campbell 
Collaboration. 

http://www.campbellcollaboration.org/what_is_a_systematic_review/index.php
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Reliabilitet och validitet 
 
En trovärdig undersökning har hög grad reliabilitet och validitet (Larsen 2009:40). 
Reliabilitet behandlar hur pass pålitlig och precis en undersökning är (Larsen 
2009:41). Om olika forskare i en undersökning kommer fram till samma resultat 
under samma förutsättningar anses undersökningen ha hög reliabilitet (Larsen 
2009:35). Reliabiliteten svarar enligt Eliasson (2013:14) på frågan ”Kan vi lita på att 
undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under så likartade 
förhållanden som möjligt?”. För att sträva mot hög grad reliabilitet måste du vara 
noggrann och strukturerad med insamlad data (Larsen 2009:81).  
 
Eliasson (2009:16) menar att validiteten svarar på frågan ”Kan vi räkna med att 
undersökningen är giltig - att den verkligen mäter det vi vill att den ska mäta?”.  
Eliasson (2013:16) förtydligar detta med ett exempel där vi föreslås mäta vår vikt med 
hjälp av en linjal, vilket självfallet blir helt galet. Att en undersökning har hög grad 
validitet innebär att dess insamlade data är giltig och relevant för vad undersökningen 
avser undersöka. Med andra ord; bidrar insamlad data till att besvara undersökningens 
frågeställning (Larsen 2009:26)? Om inte så är validiteten låg. För att öka 
validitetsgraden måste undersökningen förberedas väl och forskaren måste noga 
tänka igenom val av undersökningsmetod (Larsen 2009:40).  

 
Jag kommer sträva mot en så hög grad reliabilitet och validitet som möjligt genom att 
noggrant systematisera all insamlad data så att studien kan upprepas med samma 
resultat som utfall, samt endast inkludera forskning som är relevant för att kunna 
besvara min frågeställning. 
 
 
Databassökning 
 
För att finna litteratur lämplig för mitt examensarbete sökte jag i olika databaser. Jag 
fick hjälp av en bibliotekarie på Högskolan Dalarna med rekommendationer och en 
grundlig genomgång av söktekniker. Sökningar på både svenska och engelska gjordes. 
 
Jag startade i Summon som är en samlingsportal för material som går att införskaffa 
via bibliotek och övergick därefter till Libris. För att finna engelskspråkig litteratur 
använde jag mig av ERIC. Även Google Scholar användes för att öka mina chanser att 
få tag på fulltexter som eventuellt saknades i ERIC. AABRI var för mig en okänd 
sökmotor, men jag fick tips om den av en bekant till mig som arbetar som lärare, så 
jag ville utnyttja den med. Dock kom ERIC att bli flitigast använd i sökandet 
eftersom bibliotekarien på Högskolan Dalarnas bibliotek berättade att den hade ett 
rikt innehåll av forskning inom området pedagogik, vilket jag bedömde bäst passade 
mitt ändamål.  
 
 
Sökord  
 
Jag har formulerat sökord utifrån området jag avser undersöka, vilka blev följande på 
engelska: ”manipulatives mathematics”, manipulatives mathematics,  manipulatives 
dilemma mathematics, dilemmas mathematics hands on, dilemmas mathematics 
concrete, problems mathematics concrete, concrete manpulatives problems 
mathematics. På svenska använde jag sökorden laborativ matematik och konkret 
matematik. 
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Begränsningar 
 
Att en text är refereegranskad eller peer reviewed innebär att textens innehåll kritiskt 
granskas av åtminstone två oberoende sakkunniga inom textens vetenskapsområde, 
vilka därefter beslutar huruvida texten anses godkänd som vetenskaplig publikation 
eller ej (Eriksson Barajas et al 2013:61-62). Vid sökning på engelskspråkiga texter i 
ERIC använde jag mig av detta sökkriterium för att försäkra mig om att det utfall 
sökningen gav var av god kvalitet. Vid sökning i Libris valde jag att enbart inrymma 
avhandlingar. I ett par fall avgränsade jag min sökning genom att ange tidsintervall för 
publicering. Detta gjordes dels för att få tag på nyare forskning och dels för att 
begränsa ett annars mycket omfattande utfall. 
 
 
Child Development Perspectives 
 
I sökandet i Google Scholar upptäckte jag Child Development Perspectives (CDP). 
Eftersom det inte går att avgränsa sökningar i Google Scholar till att endast innefatta 
peer reviews sökte jag vidare efter information om CDP och fann att det är en 
tidskrift med säte i Michigan som publicerar korta artiklar sammanställda av forskning 
inom området barns utvecklingsvetenskap. De följer 16 utformade riktlinjer gällande 
etiska principer och använder sig av refereegranskning. Därav mitt val att inkludera 
några artiklar ur tidskriftens forskning för mitt examensarbete. För mer information, 
besök http://www.srcd.org/publications/child-development-perspectives  
 
 
Journal of Instructional Pedagogies 
 
När jag sökte i AABRI fann jag Journal of  Instructional Pedagogies (JIP) i 
Jacksonville som publicerar akademisk forskning rörande pedagogik. All forskning 
som publiceras har först genomgått en peer review-process där oberoende forskare 
som tidigare publicerats i JIP granskar texten. Anslutningsgraden för denna process 
är enligt JIP lägre än 40%. För ytterligare information, gå in på 
http://www.aabri.com/jip.html  
 
 
Urvalsprocess 
 
Urvalet skedde i flera steg. Det första steget låg på titelnivå. Det totala antalet träffar 
från samtliga använda sökmotorer och efter eventuella begränsningar gjorts blev 
15147. I de fall där antalet träffar av mig bedömdes hanterbara att hinna läsa på 
titelnivå har detta gjorts. Här finns endast ett undantag; i Google Scholars utfall på 
14900 sökträffar, trots begränsningar i tidsintervall, valde jag att enbart läsa de 200 
första titlarna.  
 
Efter urval på titelnivå gjorde jag ett urval av abstracts, där urvalet baserades på om 
jag i titeln fann beståndsdelar som kunde vara av relevans för mina frågeställningar. I 
de fall där utvalda abstracts kunde betraktas som hithörande gick jag vidare med dessa 
och granskade hela texterna. Bedömdes texten efter granskningen fortfarande som 
betydelsefull gick den vidare till urvalets sista steg och valdes att tas med i 
examensarbetet. 
 
 

http://www.srcd.org/publications/child-development-perspectives
http://www.aabri.com/jip.html
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Sökresultat 
 
I tabellen på nästföljande sida står sökmotorerna listade uppifrån och ned i 
bokstavsordning och litteratursökningarnas utfall efter eventuella begränsningar 
redovisas.  
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Data 
bas 

Sökord Begränsningar Utfall Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Granskade 
texter 

Valda 
texter 

AABRI manipulatives 
mathematics 

 15 15 6 2 1 Boggan,  

Harper, 
Whitmire 

 

ERIC ”manipulatives 
mathematics” 

Peer reviewed 45 45 18 8 5 Golafshani 

Carbonneau & 
Marley  

Carbonneau, 
Marley, Selig 

Swan & 
Marshall 

Puchner, 
Taylor, 
O'Donnell, 
Fick 

 

ERIC manipulatives 
dilemma 
mathematics 

Peer reviewed 1 1 1 1 0 

ERIC dilemmas 
mathematics 
hands on 

* Peer reviewed 
* 2007-2016 
* Elementary  
Education 

142 142 32 1 0  

ERIC dilemmas 
mathematics 
concrete 

Peer reviewed 2 2 2 1 0 

ERIC problems 
mathematics 
concrete 

* Peer reviewed 
* Elementary  
Education 

37 37 11 3 1 McNeil,  

Uttal,  Jarvin,  
Sternberg 

Google 
Scholar 

concrete 
manpulatives 
problems 
mathematics 

2009-2016 14900 200 39 4 3 Brown, 

McNeil,  
Glenberg 
 
Kaminski, 
Sloutsky, 
Heckler 
 
Uttal, 
O’Doherty, 
Newland, 
Hand, 
DeLoache 

Libris konkret 
matematik 

Avhandlingar 0 0 0 0 0 

Libris laborativ 
matematik 

Avhandlingar 0 0 0 0 0 

Summon laborativ 
matematik 

Avhandlingar 5 5 5 4 0 

Totalt   15147 447 114 24 10 

 
 



17 

Presentation av valda texter 
 
Här följer en kort presentation av de 10 texter som tog sig till det slutliga urvalet och 
av mig bedömdes användbara för att besvara examensarbetets frågeställningar.  
 

 
Valda texter 
 
Litteraturen för studien har sammantaget ett brett spektrum och sträcker sig från 
förskola till högskola, men tyngst vikt ligger på grundskolans låg- och mellanstadium. 
 
Boggan, Harper och Whitmire (2010) presenterar i sin refereegranskade 
litteraturstudie forskning som tar upp konkret material i grundskolans 
matematikundervisning. De ger en kort historisk introduktion och definierar 
begreppet ”manipulatives”. 
 
Golafshani (2013) tar i sin kvalitativa studie med observationer och frågeformulär 
upp hur fyra matematiklärare i årskurs 9 utvecklar arbetet med konkret material i 
matematikundervisningen. Deltagande lärare fick under nästan 21 veckor adekvat 
kompetensutveckling på området och syftet med det var att se hur lärarnas 
förhållningssätt till laborativ matematik med konkret material eventuellt påverkades 
allteftersom lärarna fick ökad kunskap om arbetssättet. Artikeln är refereegranskad. 
 
Studien av Carbonneau & Marley (2015) är refereegranskad och bygger på en 
kvalitativ undersökning av 72 förskolebarns användning av konkret material i 
matematik. Författarna ville undersöka om utfallet av förskoleundervisning baserad 
på konkret material kunde påverkas av pedagogens instruktioner och vägledning 
under processen samt av hur realistiskt det konkreta materialet var. 
Carbonneau, Marley och Selig (2013) behandlar i sin refereegranskade metaanalys av 
55 tidigare publicerade studier inkluderande elever från förskola till högskola 
relationen mellan undervisning med konkret material och undervisning utan konkret 
material. Författarna ville med jämförelsen se om det fanns skillnader i utfallet 
gällande elevers lärande beroende på om konkret material användes eller ej. 
 
Swan & Marshall (2010) vill med sin kvantitativa refereegranskade studie göra ett 
återbesök i Australiensiska klassrum för att se om användandet av konkret material i 
matematikundervisningen förändrats sedan undersökningen Manipulatives in primary 
mathematics: Implications for teaching and learning av Bob Perry & Peter Howard 
publicerades 12 år tidigare. Deltagande i studien är över 820 lärare från totalt 250 
grundskolor och förskolor. Metoden för undersökning var ett fyrsidigt frågeformulär 
med plats för egna kommentarer vid behov. Ett urval av dessa lärare intervjuades 
också. Swan & Marshall kom fram till att det går att dra flera paralleller från resultaten 
av deras studie till resultaten som framkom i studien utförd 12 år tidigare av Perry & 
Howard. 
 
Puchner, Taylor, O'Donnell och Fick (2008) har grundskolan i blickfånget då de 
genom kvalitativa fallstudier undersöker på vilka sätt konkret material kan få negativa 
följder för elevers matematiska lärande. Fyra fall av kollegiala kompetensutvecklande 
lesson studies tas upp; årskurs 2, årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 8. Artikeln har 
refereegranskats. 
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McNeil, Uttal, Jarvin och Sternberg (2009) baserar sin artikel, som refereegranskats, 
på två kvalitativa studier utförda på mellanstadiet innefattande låtsaspengar som 
konkret material i matematikundervisningen. Syftet var att undersöka huruvida 
perceptuellt rika verklighetstrogna låtsaspengar kunde hindra eller underlätta elevers 
lärande.  
 
Artikelsammanställningen av Brown, McNeil och Glenberg (2009) i tidskriften CDP, 
som använder sig av refereegranskning, handlar om att uppmärksamma lärare på att 
konkret material i matematikundervisningen inte automatiskt behöver innebära guld 
och gröna skogar. Författarna vill betona komplexiteten som omger arbetssättet, 
vilket lärare bör ha i åtanke då de planerar använda sig av konkret material i 
klassrummet. 
 
I sin artikel i CDP för Kaminski, Sloutsky, och Heckler (2009) en diskussion utifrån 
sina två experiment med konkret material kontra abstrakt undervisning om 
perceptionellt rikt konkret material kan vara till fördel eller nackdel för elevers 
lärande. Författarna har före studien läst tidigare utgiven forskning inom området 
konkret material i matematiken och delger läsaren relevant information innan deras 
egna experiment redovisas. De fann att eleverna hade lättare att överföra kunskap 
från abstrakt undervisning till konkret, men inte vice versa. 
 
Uttal, O’Doherty, Newland, Hand, och DeLoache (2009) lyfter i en metaanalys i CDP 
länken mellan konkret och abstrakt och diskuterar, med hjälp av tidigare utgiven 
forskning på området, kring hur konkret materials fysiska egenskaper och 
proportioner antingen kan underlätta eller försvåra matematikinlärningen för elever. 
Författarnas slutsats är den jag använt mig av i examensarbetet. 
 
 
Analysmetod 
 
För att närmare fördjupa mig i valda texter och undersöka vad som kunde vara av 
relevans för min litteraturstudie genomfördes en analys av innehållsanalytisk karaktär 
gällande texterna. I en innehållsanalys klassificeras data på ett strukturerat sätt för att 
finna texternas teman (Eriksson Barajas et al 2013:147).  
 
Jag ville försäkra mig om att texterna verkligen behandlade konkret material inom 
matematikundervisningen, så jag sökte till att börja med i dokumentet efter orden 
”manipulatives” och/eller ”concrete” med hjälp av programmets sökfunktion och 
granskade resultaten. Texterna lästes därefter i sin helhet, men störst fokus lades på 
resultat och metod. Detta eftersom författarnas metod och resultat är de delar som 
framträder i min resultatdel. För att minska risken för missförstånd då jag läste de 
engelska texterna använde jag mig av Norstedts engelska ordbok Student's Edition (2005) 
och slog upp ord jag inte förstod. I ett fåtal fall där jag inte upplevde att jag till fullo 
förstod innebörden, trots att jag slog upp ordet i ordboken, använde jag mig av 
Google Translate som ett komplement till ordboken och för att dubbelkontrollera.  
 
För att skapa överblick om vilka årskurser texterna behandlade konstruerade jag ett 
dokument där jag använde mig av färgkodning. De årskurser som låg inom 
grundskolans intervall grönmarkerades, förskolan gulmarkerades och äldre åldrar än 
så rödmarkerades. Jag antecknade på svenska korta sammanfattningar av samtliga 
texter och fetstilade vilka bekymmer som framkommit i respektive text. Delar av 
sammanfattningarna användes i presentationen av valda texter. 
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Etiska aspekter 
 
Eriksson Barajas et al (2013:69-70) lyfter de etiska aspekterna när du gör en 
systematisk litteraturstudie. Författarna ser det som viktigt att en systematisk 
litteraturstudie består av litteratur innefattande studier ”som har fått tillstånd av etisk 
kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts” (Eriksson Barajas et al 
2013:70). De slutgiltiga texterna som jag använt mig av i mitt examensarbete kommer 
från USA, Australien och Storbritannien och är därmed inte utgivna enligt svenska 
riktlinjer, vilket innebär att de inte alltid har etiska aspekter tydligt uttalade likt svenska 
avhandlingar. Dock är samtliga texter refereegranskade, vilket nämnts tidigare och 
innebär att texten genomgår en kritisk granskning av oberoende experter på området 
före publicering (Eriksson Barajas et al 2013:61-62). Dessutom är artiklar tagna ur 
tidskriften Child Development Perspectives föremål för tidskriftens 16 etiska 
riktlinjer. 
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Resultat 
 
Här presenteras resultatet av min analys utifrån frågeställningen ”Vilka faktorer kan 
orsaka problem gällande laborativt arbete med konkret material i 
matematikundervisningen?”. Inledningsvis redovisas valet av det material som 
används för att göra den abstrakta matematiken konkret och vilken påverkan detta 
kan ha för undervisningen. Härnäst redovisas läraren med sin kompetens som en 
annan påverkansfaktor. Slutligen tas kort om ålderns möjliga betydelse upp. 
 
 
Val av material och materialets utformning  
 
Låtsaspengar som är väldigt detaljerat konstruerade, med anledningen att efterlikna 
äkta valuta i mesta möjliga mån, kan av just den orsaken kan hindra elevers 
matematiska tänkande. Eleverna kan bli distraherade av autenticiteten som 
låtsaspengarna utstrålar och riskerar därmed gå miste om den matematiska 
kopplingen låtsaspengarna är tänkta att konkretisera (McNeil, Uttal, Jarvin och 
Sternberg 2009:179-180). Denna slutsats baseras på en undersökning som McNeil et 
al gjorde där författarna jämförde resultat från elever i årskurs 4-6 som utförde 
matematiska uppgifter med autentiska låtsaspengar jämfört med resultaten från elever 
som utförde matematiska uppgifter med icke autentiska låtsaspengar alternativt inga 
låtsaspengar alls. Dock framkom också i studien att konceptuella misstag förekom 
mer sällan i den grupp elever som hade tillgång till autentiska och detaljrika 
låtsaspengar än i de andra två grupperna. Konceptuell kunskap kan liknas vid ett brett 
nät hos individen där insikt finns i hur kopplingar kan göras mellan olika 
tillvägagångssätt i nätet för att finna en lösning. Eleven förstår med andra ord 
konceptet och kan applicera det i nya sammanhang då vi talar om konceptuell 
kunskap. Framkom gjorde också att eleverna utan låtsaspengar i något utförande hade 
svårigheter att koppla sina vardagliga erfarenheter ur verkligheten rörande pengar till 
aktuella uppgifter för att därigenom arbeta mot en lösning (McNeil et al 2009:180). 
Studiens resultat kan möjligen inte ses som helt generaliserbart eller entydigt gällande 
hur användandet av verklighetstroget och detaljrikt konkret material påverkar elevers 
matematikinlärning (McNeil et al 2009:182). Författarna föreslår ytterligare forskning 
inom området för att utröna vilka positiva och negativa effekter arbetssättet innebär, 
och att lärare och föräldrar bör känna till både för- och nackdelar för att kunna väga 
dessa mot varandra.  
 
Lärandemiljön och vilken typ av konkret material som används inverkar på vilket 
utfall arbetssättet får (Brown, McNeil och Glenberg 2009:160). Ett föremåls fysiska 
egenskaper kan förvilla elevernas matematikinlärning. När det gäller användandet av 
konkret material föreslås enkla enfärgade föremål, likt klossar eller stavar, som inte 
kan knytas an till föremål ur vardagen såsom exempelvis modeller av pizzor eller 
frukter annars kan göra (Brown et at 2009:160). Om det konkreta materialet är allt för 
likt de vardagsföremål som eleverna möter kan för stor uppmärksamhet riktas mot 
igenkännandet på bekostnad av lärandet. Eleverna riskerar distraheras av föremålens 
struktur och det blir svårt för eleverna att bortse från föremålets, i det här fallet, 
irrelevanta vardagsbetydelse och faktiskt se matematiken som föremålen är tänkta att 
konkretisera (Kaminski et al 2009:154, McNeil et al 2009:179-180, Brown et at 
2009:160). Detta beteende ses dock inte som omöjligt att arbeta bort (Kaminski et al 
2009:154). Föremål som kan uppfattas vara mer diskreta i utförande erbjuder i större 
utsträckning flexibilitet hos elevernas tolkningsförmåga, då dessa föremål inte lika lätt 
fastnar i elevers emotionella engagemang i vad de  uppfattar som en attraktiv leksak, 
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utan inbjuder till meningsskapande i vidare mening i flera lärandesitutioner (Brown et 
al 2009:161). För att konkretisering av matematiken ska lyckas med hjälp av konkret 
material så måste elevernas uppmärksamhet ledas bort från föremålets ytliga gestalt 
och istället riktas mot vad som här är väsentligt, det vill säga matematiken det 
symboliserar (Uttal, O’Doherty, Newland, Hand, och DeLoache 2009:158).  
 
Carbonneau & Marley har tillsammans med Selig (2013) gjort en metaanalys av 
sammanlagt 55 tidigare publicerade studier gällande effektiviteten av undervisning 
med konkret material i jämförelse med undervisning utan konkret material. Genom 
arbetet drog de slutsatsen att kontextuella variabler, som vilken sorts konkret material 
som används och i vilken utsträckning läraren förser eleverna med instruktioner och 
vägledning för arbetet, påverkar effektiviteten och att införandet av konkret material i 
sig inte behöver innebära ett lyckat koncept (Carbonneau et al 2013:396).  
 
 
Lärarens vägledande roll 
 
Lärarens instruktioner och vägledning av eleverna gällande användandet av konkret 
material i matematikundervisningen är betydelsefullt för ett framgångsrikt koncept 
(Carbonneau et al 2013:396, Brown et al 2009:161, Carbonneau & Marley 2015:495). 
Brown et al (2009:161) belyser vikten av att läraren lyckas koppla samman det 
konkreta materialet till den abstrakta matematiken för att förståelse ska utvecklas hos 
eleverna. Återgår vi till lärarna som deltog i studien under övervakning av McNeil et 
al (2009) hade dessa inte instruerat eleverna i hur låtsaspengar kunde användas, utan 
detta var helt upp till eleverna själva att utforska, vilket författarna noterar kan ha 
påverkat resultatet.  
 
I ett pilotprojekt där fyra matematiklärare i årskurs 9 involverades och som syftade till 
att se hur lärares syn på laborativt arbete med konkret material kunde förändras under 
tidsrymden 20 veckor, förutsatt att lärarna fick adekvat kompetensutveckling i 
metoden, framkom att lärares kompetensutveckling gällande ett laborativt arbetssätt 
spelar en väsentlig roll för hur utfallet i termer av elevers matematiska utveckling ter 
sig. (Golafshani 2013:156-157). Lärares tilltro till sin egen förmåga när det kommer 
till laborativt arbete med konkret material är betydelsefullt för hur eleverna ska 
påverkas och därför behöver lärarnas självförtroende när det kommer till denna typ 
av arbetssätt stärkas (Golafshani 2013:154-155). Puchner, Taylor, O'Donnell och Fick 
(2008:323) är också av åsikten att lärare behöver få kompetensutveckling och 
professionellt stöd i användandet av konkret material i matematikundervisningen för 
att det ska gynna elevers lärande. Detta ges medhåll av Swan & Marshall (2010:16) 
som menar att lärare genom kompetensutveckling måste få kunskaper om hur de kan 
implementera konkret material i undervisningen.  
 
Lärare har ofta ha en övertro på vad som kan benämnas synnerligen attraktiva eller 
intressefångande fysiska föremåls förmåga att gynna elevers matematikinlärning 
(Uttal et al 2009;158, Puchner et al 2008:324, Swan & Marshall 2010:19). Men konkret 
material leder inte per automatik till förståelse (Puchner et al 2008:324, Swan & 
Marshall 2010:19). Tillhörande diskussioner kring elevernas funna resultat då de 
arbetar med konkret material är av stor vikt för att arbetssättet ska verka givande, 
annars riskerar eleverna få med sig felaktiga uppfattningar av matematiken (Swan & 
Marshall (2010:19). 
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Hur det konkreta materialet påverkar elevers varseblivning är en faktor som påverkar 
utfallet av undervisningen (Carbonneau & Marley 2015:495). Om lärarens 
instruktioner och vägledning är svaga delar i undervisningen så är det gynnsamt om 
det konkreta materialet är perceptuellt rikt, det vill säga att materialet har en 
påfallande inverkan på elevernas varseblivning (Carbonneau & Marley 2015:495). I en 
studie på förskolebarn framkom att användandet av perceptuellt rikt material i 
matematikundervisningen var mindre fördelaktigt för utvecklandet av konceptuell 
kunskap (Carbonneau & Marley 2015:495). Konceptuell kunskap kan liknas vid ett 
brett nät hos individen där insikt finns i hur kopplingar kan göras mellan olika 
tillvägagångssätt i nätet för att finna en lösning. Eleven förstår med andra ord 
konceptet och kan applicera det i nya sammanhang då vi talar om konceptuell 
kunskap. 
 
 
Elevernas ålder och förkunskaper 
 
Åldern på eleverna kan spela in när det gäller huruvida låtsaspengar kan hjälpa eller 
hindra inlärning. Äldre elever, vilka redan besitter större matematisk förståelse, 
behöver inte låtsaspengar för att förstå i samma utsträckning som yngre elever, som 
ännu inte hunnit utveckla samma bredd kunskapsmässigt (McNeil et al 2009:181). 
Om huvudsyftet med undervisningen inte är att eleverna ska komma med korrekta 
lösningar, så kan autentiska låtsaspengar vara bra då de kan fungera som en 
katalysator för diskussioner där misstag identifieras och resoneras kring, vilket i sin 
tur kan främja elevers matematiska förståelse (McNeil et al 2009:181). Viktigt att 
poängtera gällande studien av McNeil et al (2009:182), vilket författarna själva också 
gör, är att de deltagande eleverna inte var vana att arbeta formellt med låtsaspengar i 
matematikundervisningen, även om de tidigare exponerats för låtsaspengar under 
informella former.  
 
Studenter i alla åldrar och nivåer kan ha nytta av konkret material i 
matematikundervisningen (Boggan, Harper och Whitmire 2010:5). Emellertid hävdar 
Boggan et al (2010:5) samtidigt att för att denna nytta ska äga rum så krävs det att 
eleverna är väl införstådda med vilka matematiska begrepp undervisningen genom 
laborativt arbete syftar till att förtydliga. Detta för att undvika att det konkreta 
materialet får en mer lekfull och matematiskt meningslös innebörd från eleverna 
(Boggan et al 2010:3, Brown et al 2009:161), vilket diskuterats under rubriken Val av 
material och materialets utformning.  
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Diskussion 
 
Här följer först en diskussion kring studiens design gällande vilka brister och styrkor 
den kan innebära. Efter det för jag diskussion kring resultatet jag funnit i forskningen 
kopplat till syfte och frågeställning samt informationen som givits under arbetets 
bakgrund. Jag belyser läraren med sin kompetens som en betydande faktor, vilket 
forskningen betonat som avgörande för elevers lärande i arbetet med konkret 
material. Slutligen för jag utifrån studiens resultat resonemang kring hur funna 
bekymmer kan motarbetas. 
 
 
Metoddiskussion  
 
Studiens design har inneburit en systematisk litteraturstudie där jag med hjälp av 
databaser sökt och kritiskt granskat tidigare utgiven forskning inom mitt valda 
område; laborativ matematik med konkret material. En styrka med min studie är att 
jag genom hela sökprocessen strävat mot transparens genom att vara så strukturerad 
och metodisk som möjligt för att därigenom uppnå högre grad reliabilitet och 
validitet. Trots min noggrannhet bör vissa faktorer ändock tas i beaktande. Dessa 
följer härmed. 
 
Tolkningen av ett laborativt arbetssätt i matematik som innefattande aktiva elever 
utförandes praktiska handlingar med konkret material behöver inte nödvändigtvis 
tolkas på samma sätt av alla avsändare. Differenser i begreppsdefinitionen kan ses 
som en möjlig felkälla, vilket också Swan & Marshall (2010:13-14) för fram tankar om 
i sin studie.  
 
Då mina språkkunskaper kan anses begränsade till främst svenska och engelska fick 
sökningen avgränsas till dessa två språk. Mina övriga språkkunskaper anser jag inte 
vara tillräckliga för att till fullo förstå den information som ges på respektive språk, 
vilket kan innebära att jag missat information som kunde vara av relevans för min 
studie på grund av att jag inte besitter nödvändiga språkkunskaper. Jag vill dock 
påpeka att språkförbistringar eller misstolkningar i översättningen till svenska 
eventuellt kan förkomma även då jag läser engelskspråkig litteratur. För att minimera 
risken för det har jag använt mig av Norstedts engelska ordbok Student's Edition (2005) när 
jag stött på ord jag inte känner till. 
 
I två fall avgränsade jag min sökning till att innefatta forskning utgiven endast under 
ett visst tidsintervall. Detta gjordes för att avgränsa antalet träffar som annars blev 
övermäktigt. Samma sak gjordes två gånger gällande utbildningsperiod, det vill säga 
att jag avgränsade min sökning till att röra enbart Elementary Education. Vid 
begränsningar finns alltid risken att utesluta något som kunde varit användbart. 
 
Tidsbegränsningen på tio veckor är en viktig aspekt att ha i åtanke. 
Kvalitetsgranskningen av artiklar hade kunnat göras än mer noggrant förutsatt att jag 
haft mer tid till mitt förfogande. Jag har valt bort artiklar där jag inte haft tillgång till 
fulltext då jag inte ansåg mig ha tid till att invänta beställningar eller fjärrlån. Jag har 
även valt bort artiklar med titlar som inte omedelbart fångade min uppmärksamhet då 
de saknade sökningarnas primära nyckelord, och jag föreföll tveksam till om dessa 
titlar verkligen inbegrep information om mitt valda område. Möjligen kan jag 
därigenom ha missat relevant forskning. Petticrew & Roberts (2006:7) påpekar dock 
att det är snudd på omöjligt att ta del av all forskning, då de menar att det sedan 
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mitten av 1980-talet och framåt i en strid ström skett en explosionsartad publicering 
av forskning. Även Barajas et al (2013:31) nämner att all relevant forskning inte kan 
inkluderas alla gånger av olika skäl, även om de framhåller att det i den bästa av 
världar är att föredra.  
 
I vissa artiklar preciseras inte tydligt vilken årskurs som aktuell artikel behandlar. 
Andra artiklar rör högre årskurser än den jag primärt avsett undersöka. Eventuellt kan 
skillnader i vilken sorts bekymmer matematikundervisningen med konkret material 
möter förekomma som ett resultat av i vilken årskurs arbetssättet implementeras, även 
om det i mina valda artiklar går att skönja ett mönster i återkommande bekymmer 
som tas upp, vilket stärker studiens reliabilitet.. 
 
Att samtliga av studiens tio artiklar är refereegranskade kan ses som en styrka då 
refereegranskade artiklar anses ha en hög status och genom sin goda kvalitet vara 
pålitliga. Artiklar funna i den akademiska tidskriften Child Development Perspectives 
följer, utöver refereegranskningen, också 16 utformade riktlinjer rörande etiska 
principer. 
 
 
Resultatdiskussion  
 
Att svenska elever presterar sämre i matematikämnet är på tapeten i dagsläget 
(Skolverket 2013:28). Laborativt arbete har åter uppmärksammats för att elevernas 
matematik därigenom förväntas bli mer lustfylld (Moyer 2001:186, Rystedt & Trygg 
2010:4) och för att erbjuda variation till den dominerande läroboken i undervisningen 
(Skolverket 2003:14-15, Lindqvist 2003:9, Skolinspektionen 2009:8-12, SOU 
2004:132, Rystedt & Trygg 2010:64). Syftet med min systematiska litteraturstudie har 
varit att utveckla kännedom om vilka faktorer som kan påverka negativt inom det 
laborativa arbetssättet i matematik specifikt rörande konkret material. Här följer en 
diskussion kring funna resultat: läraren, det konkreta materialet och lusten att lära 
samt vilken betydelse dessa faktorer kan ha i det laborativa arbetet med konkret 
material. Avslutningsvis förs resonemang kring hur funna bekymmer skulle kunna 
motarbetas. 
 
 
Läraren som betydande faktor  
 
Gemensamt för de bekymmer som uppstår med användandet av konkret material i 
matematikundervisningen och som genom litteraturstudien uppmärksammats är att 
läraren tycks ha en ytterst betydande roll för vilket utfall matematikundervisning med 
konkret material får (Carbonneau & Marley 2015, Carbonneau et al 2013, Puchner et 
al 2008, Swan & Marshall 2010, Golafshani 2013, Brown et al 2009). Konkret material 
i matematikundervisningen sägs kunna fungera som en bro mellan det abstrakta och 
det konkreta (Rystetd & Trygg 2010:5, Engvall 2013:70, Moyer 2004:1, Löwing 
2004:75). Men för att glappet mellan abstrakt och konkret ska överbryggas måste det 
konkreta materialets funktion fokusera på att symbolisera matematiken - och inte på 
att fånga elevernas uppmärksamhet. Det konkreta materialet är i sig ingen mirakelkur 
för elevers matematiska förståelse och resonemang (Carbonneau et al 2013, Puchner 
et al 2008, Swan & Marshall 2010, Uttal et al 2009). Vilka egenskaper det konkreta 
materialet besitter i form av exteriör design spelar roll. Perceptuellt rikt material sägs 
riskera störa lärandeprocessen (McNeil et al 2009, Brown et al 2009, Kaminski et al 
2009, Uttal et al 2009, Carbonneau et al 2013) och mer neutrala föremål 
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rekommenderas (Brown et al 2009:161). Här måste alltså läraren vara medveten om 
vilka risker och möjligheter valet av material kan medföra.  
 
I studien av Puchner et al (2008) behandlas lesson studies och författarna fann att för 
att konkret material i matematikundervisningen ska bli ett framgångsrikt koncept 
måste lärarna ges tillhörande kompetensutveckling. Också Swan & Marshall (2010) 
och Golafshani (2013) för i sin forskning fram professionellt stöd, fortbildning och 
kompetensutvecklande åtgärder i ljuset kring elevers lärande. 
 
Läraren måste ge utrymme för interaktion och kommunikation i 
matematikundervisningen, eftersom kommunikationen fyller en viktig funktion i 
elevers utvecklande av förståelse för den annars abstrakta matematiken (Riesbeck 
2011:295). Ser vi till kursplanen i matematik lägger två av matematikens fem 
förmågor vikt på kommunikationsbiten (Skolverket 2011c:11). Att eleverna ges rikligt 
med tillfällen att resonera kring lösningen av matematikuppgifter måste till för att 
gynna lärandet (Riesbeck 2011:295, Boaler 2011:134-135, Lindqvist 2003:12, Mouwitz 
& Emanuelsson 2002:36). Just mellan laborativt arbete innefattande konkret material 
och kommunikation finns en betydelsefull koppling (Kosko & Wilkins 2010:88). För 
att arbete med konkret material ska verka gynnsamt för elevers lärande är 
kommunikation och diskussion kring elevernas funna resultat betydelsefullt (Swan & 
Marshall 2010:19, McNeil et al 2009:181). Även då elever kommer med ”fel” lösning 
på en uppgift med konkret material kan detta ses som ett utmärkt tillfälle att diskutera 
tillvägagångssättet och få en givande matematikdiskussion (McNeil et al 2009:181, 
Taber 2009:149). Utan diskussioner kring de lösningar eleverna kommit fram till i 
arbetet med konkret material riskerar undervisningen medföra att eleverna får 
felaktiga uppfattningar av matematiken (Swan & Marshall 2010:19). 
 
 
Kan matematiken riskera bli för lekfull med konkret material? 
 
Det laborativa arbetet med konkret material i matematikundervisningen sägs kunna 
göra matematiken mer lustfylld för eleverna, vilket i sin tur positivt kan påverka deras 
intresse för matematik (NCM, Moyer 2001:186, Utbildningsförvaltningen 2013:2). Ett 
bekymmer som belyses i min litteraturstudie gäller valet av konkret material och hur 
detta kan inverka på undervisningens utfall. En risk med att välja konkret material 
som är mycket likt föremål ur elevers vardag, alternativt föremål som är perceptuellt 
rika och då fångar elevers intresse ur leksynpunkt, är att eleverna riskerar gå miste om 
den matematiska kopplingen som föremålen syftar till och istället ser föremålen som 
potentiella leksaker (McNeil et al 2009, Brown et al 2009, Kaminski et al 2009, Uttal 
et al 2009, Carbonneau et al 2013). Tanken med arbetssättet är att lusten att lära 
matematik ska väckas hos eleverna, inte leklusten. Här ser jag att matematiken riskerar 
förbises och arbetssättet tappar sitt egentliga syfte.  
 
Laborativ matematik kan komplettera läroboken för en mer varierad undervisning 
som tilltalar fler sinnen och inlärningsmetoder (Skolinspektionen 2009:8-12, 
Skolverket 2003:55-56, Rystedt & Trygg 2010:64, SOU 2004:132). Med vetskapen om 
att det i läst forskning framkommit att elever riskerar se på det konkreta materialet 
som leksaker bortkopplade från matematik (McNeil et al 2009, Brown et al 2009, 
Kaminski et al 2009, Uttal et al 2009, Carbonneau et al 2013) vill jag framföra en 
tanke kring att det möjligen kan uppstå en negativ skillnad mellan laborativ matematik 
och läroboksmatematik. Möjligen kan laborativ matematik med konkret material 
uppfattas som mer lekfull och rolig till skillnad mot procedurhantering i läroboken. 
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Detta tänker jag kan resultera i att det av eleverna uppfattas som två vitt skilda saker, 
där läroboksmatematik associeras med riktig matematik och laborativ matematik 
associeras med ett avbrott från den riktiga matematiken, när det egentligen handlar 
om olika uttrycksformer för samma ämne. Eleverna ska enligt kursplanen i matematik 
möta och använda sig av olika matematiska uttrycksformer (Skolverket 2011:62, 63, 
67). I Lusten att lära – med fokus på matematik framfördes åsikten att matematikens 
representationsformer måste varieras och på så sätt tilltala många sinnen (Skolverket 
2003:55-56). Men frågan är om eleverna ser samtliga uttrycksformer som likvärdiga 
representationer för samma sak, eller om vissa uttrycksformer uppfattas som mer 
seriösa och viktigare att ha kunskap om än andra som uppfattas ske mer på skoj och 
under lekande former. 
 
 
Hur kan dessa bekymmer motarbetas? 
 
Denna diskussion med dess slutsatser baseras på resultaten om förekommande 
bekymmer som framkom i studien kopplade till information given i Bakgrund. Det 
första som är viktigt är att läraren får adekvat fortbildning och stöd i arbetet för att 
erhålla viktiga kunskaper kring arbetssättet och samtidigt därigenom stärka 
självförtroendet gällande metoden, vilket kan öka chanserna att det laborativa 
arbetssättet med konkret material blir framgångsrikt (Swan & Marshall 2010:16, 
Puchner et at 2008:323, Golafshani 2013:154-157).  
 
Det andra, vilket kan ses hänga ihop med adekvat fortbildning, är valet av konkret 
material som får symbolisera den abstrakta matematiken för att bygga den påstådda 
bron mellan abstrakt och konkret som Rystedt & Trygg (2010:5), Engvall (2013:70), 
Moyer (2004:1) och Löwing (2004:75) talar om. Som vi sett under Resultat är det 
konkreta materialets egenskaper och design påverkansfaktorer när det kommer till 
elevers förståelse eller icke förståelse (Carbonneau & Marley 2015, Carbonneau et al 
2013, Puchner et al 2008, Swan & Marshall 2010, Golafshani 2013, Brown et al 2009). 
Att implementera konkret material i undervisningen behöver inte automatiskt leda till 
framgång och förståelse (Carbonneau et al 2013, Puchner et al 2008, Swan & Marshall 
2010, Uttal et al 2009), utan lärarens val av konkret material tillsammans med vilka 
möjligheter till dialog som erbjuds i och med arbetet är av stor vikt för att lyckas med 
metoden (Swan & Marshall 2010:19, McNeil et al 2009:181). Ska eleverna ha chans att 
arbeta mot förmågorna ”föra och följa matematiska resonemang” och ”använda 
matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket 2011:63) är möjligheter till 
diskussion och interaktion i klassrummet en förutsättning. Att arbeta med det Boaler 
(2011:58-59) kallar för kommunikativt undervisningssätt kan ses som ett sätt att utöka 
kommunikationens plats i undervisningen, vilket i sin tur kan stärka elevernas 
matematiska förståelse i arbetet med konkret material (Swan & Marshall 2010:19, 
McNeil et al 2009:181).  
 

 
Slutsats och förslag på vidare forskning 
 
Här redovisar jag slutsatser dragna utifrån funna forskningsresultat och ger sedan 
förslag på vidare forskning inom området. 
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Slutsats 
 
Denna litteraturstudie har givit inblick i vilka bekymmersamma faktorer som arbete 
med konkret material i matematikundervisningen kan innebära. Upptäckter som 
gjorts är att valet av konkret material inverkar på vilken utgång undervisningen kan få 
och hur betydelsefullt det är att läraren gör kopplingar mellan det abstrakta och det 
konkreta samt instruerar och vägleder eleverna genom undervisningen och ger dem 
tillfällen att diskutera funna resultat. Lärare tycks sätta stor tilltro till att det konkreta 
materialet i sig ska bidra till att elever utvecklar förståelse, när det i själva verket till 
stor del hänger på lärarens kompetens gällande både utformning av undervisning, 
möjligheter till att föra dialog med eleverna samt urval av vilket konkret material som 
är tänkt att konkretisera matematikens abstrakta begrepp. För att läraren ska ges 
förutsättningar att guida eleverna genom arbetet med konkret material behöver denne 
få lämplig kompetensutveckling och professionellt stöd inom området.  
 
Min slutsats blir härmed att läraren med sin kompetens kan ses som hjulets nav och 
intar därmed rollen som den avgörande länken mellan konkret material och elevers 
matematiska förståelse, samt för huruvida användandet av konkret material i 
undervisningssammanhang tenderar bli framgångsrikt eller ej. 

 
 
Förslag på vidare forskning 

 
I och med gjord litteraturstudie fick jag upp ögonen för nya områden att forska vidare 
kring. Dessa områden tar jag med mig inför examensarbete 2. 
 
Ett område kan vara hur digitala hjälpmedel kan användas i den laborativa delen av 
matematikundervisningen. Vi lever i en allt mer digitaliserad värld och digitala 
lärresurser uttrycks i Lgr 11 som en naturlig del av undervisningen. 
 
Ett annat område kan vara att närmare jämföra effekterna av läroboksstyrd 
undervisning kontra effekterna av laborativ undervisning med konkret material, för 
att söka ta reda på hur de båda arbetssätten kan kombineras för att ge bästa 
gynnsamma effekt hos elevers matematikinlärning. Här kan även studier göras på hur 
eleverna uppfattar de två olika typerna av matematikundervisning, vilket jag 
framförde tankar kring under rubriken Kan matematiken riskera bli för lekfull med 
konkret material?. 
 
Ett tredje område kan vara att fördjupa sig i utomhuspedagogikens laborativa del 
inom matematikämnet. 
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