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Sammanfattning 

Resultaten i matematik har under flera år varit låga i den svenska skolan. För att undervisningen 

inte ska bli alltför enformig finns det rekommendationer för att arbeta med laborativ matematik 

för att öka elevernas lustfylldhet för matematik. Det finns dock lärare som använder sig av 

laborativt material som belöning när eleverna gör något bra eller när en paus behövs. Därför kom 

vi fram till vårt syfte för denna litteraturstudie som är att undersöka vad forskningsresultat visar 

om hur den laborativa matematiken påverkar elevers lärande i grundskolans årskurs ett till sex. 

Mer specifikt kommer vi att besvara frågeställningen om vilka effekter forskning lyfter fram på 

elevers lärande i laborativ matematikundervisning. För att ge svar på frågeställningen och syftet 

har det gjorts systematiska sökningar för att hitta vetenskapliga studier om laborativ matematik 

som analyserats och sammanställts. Resultatet visar att laborativ matematikundervisning kan 

hindra elevers lärande om materialet inte är välanpassat för ämnesområdet. Däremot kan 

laborativ matematik öka elevers lust att lära och elevers begreppsförståelse utvecklas med hjälp av 

materialet. För att få ut så mycket som möjligt av den laborativa matematiken, är det bra om 

lärare har i åtanke att noggrant välja ut ett material för ämnesområdet. Vidare forskning är att 

undersöka hur den svenska laborativa matematikundervisningen ser ut i praktiken jämfört med 

andra länder inom ett specifikt ämnesområde. 
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Förord  
Vi som skrivit denna litteraturstudie valde att skriva om detta område, eftersom båda finner ett 

stort intresse för laborativ matematikundervisning. I vår litteraturstudie har vi gemensamt sökt 

forskning och analyserat detta, men även delat upp skrivandet mellan oss men vi har hela tiden 

fört diskussioner kring det vi skrivit. I detta arbete vill vi se vad forskning säger om hur den 

laborativa matematiken påverkar elevers lärande i matematik. På lärarutbildningen har vi sett att 

det finns ett intresse av laborativt material som vi även har uppmärksammat ute på fältet med 

verksamma lärare. Alla lärare ska se till att alla elever har förutsättningar att deras lärande 

utvecklas och att de känner en lust att lära, eftersom att detta står skrivet i läroplanen. Det är alla 

lärares skyldighet att följa det som står i läroplanen, men det finns inga riktlinjer för hur de ska 

utföra detta i praktiken. 
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1. Bakgrund 

I detta kapitel redogörs det för argument som styrks av litteratur som handlar om synen på 

matematik och hur det laborativa materialet kan användas i matematikundervisningen. I detta 

kapitel beskrivs även argument utifrån styrdokument och internationella undersökningar skrivs 

fram för att visa resultat i matematik i den svenska skolan. 

 

1.1 Internationella och nationella rapporter i matematik 

En internationell rapport som heter Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) mäter kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs fyra och årskurs åtta. År 

2011 deltog Sverige i denna undersökning och tidigare har Sverige deltagit tre gånger. I den 

senaste TIMSS rapporten från 2011, visade Sveriges fjärdeklassare ett lågt resultat i matematik i 

jämförelse med andra elever inom EU och OECD-länderna. TIMSS tittar inte enbart på 

elevernas kunskaper i dessa två ämnen, utan även på olika faktorer för vad som påverkar elevers 

resultat (Skolverket, 2012a, s 8). TIMSS visar även att Sverige har många elever som inte värderar 

ämnet matematik (Skolverket, 2012a, s 91). 

 

Var tredje år genomförs Programme for International Student Assessment (PISA) som är en 

internationell undersökning gjord av Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD) (Skolverket, 2016, s 9). I PISA mäts förmågor och kunskaper inom fyra områden där 

vardagsrelaterad matematik ingår. PISA gjorde sin första undersökning år 2000, 2003 och 2012 

var matematik huvudområdet. Skolverket (2016, s 26) redogör för resultaten från 2012 års 

undersökning som visar att svenska elevers prestationer försämrats sedan 2003. Den senaste 

undersökningen gjordes 2015 och där syns en genomsnittlig förbättring i jämförelse med 

resultaten från 2012, dock är det en bit kvar till de resultat som visades 2003. Det lyfts inte fram 

några direkta orsaker till de förbättrade resultaten men Skolverket (2016, s 26) förklarar att 

genom att skapa en bra skola genom att få fler att vilja bli lärare, utveckla undervisningen och ge 

bra förutsättningar för skolan kan resultaten förbättras. 

 

Matematikdelegationen (SOU 2004:97, s 42) skriver att det är många elever i grundskolan som 

inte når upp till de mål som finns för matematik. Elevernas resultat varierar beroende på vilken 

klass, skola och kommun de går i. Resultaten i matematik påverkas till stor del av elevernas 

attityder till matematik. Sedan 1992 har elevers intresse ökat för att lära sig mer matematik. 

Matematikdelegationen (SOU 2004:97, s 43) lyfter även fram att det finns fler än hälften av 

eleverna i Sverige som anser att matematik är ett ämne som lär ut mycket onödigt och enligt 
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Matematikdelegationen är matematik ett av alla ämnen där lusten att lära är som allra lägst och 

där intresset är väldigt lågt. 

 

1.2 Lusten att lära - vägen till elevers ökade motivation i matematik 

Skolverket (2003) genomförde år 2001-2002 en kvalitetsgranskning för att se hur lusten att lära 

matematik kan väckas och hållas vid liv i skolan. Skolverket (2003, s 17) tar upp att alltför stor del 

av matematikundervisningen består av mekaniskt räknande av rutinuppgifter. De menar att det är 

givetvis viktigt för eleverna att öva upp sina räknefärdigheter och det är inte helt klart att de har 

en negativ effekt på elevernas lust att lära. Det blir dock problematiskt när räknandet förlorar sin 

mening och eleven inte förstår vad  som görs, varför det ska göras eller när det kan användas. 

Det blir också problematiskt när lektionerna blir alltför enformiga och eleverna kan då tappa lust 

och motivation att hålla lusten vid liv.  

 

Skolverket (2003, s 40) rekommenderar att använda sig av laborativt material för att variera sin 

undervisning. Matematiken kan bli mer lustfylld genom att arbeta laborativt, prova olika 

lösningsformer och få möjlighet till flera olika diskussioner. Enligt Häggblom (2013, s 34) ska 

laborativt material vara tillgängligt för alla elever, inte bara för elever med svårigheter. I 

läroplanen och kursplanen för matematik i grundskolan (Skolverket, 2017, s 56) är syftet att 

undervisningen ska bidra till att eleverna ska utveckla ett intresse för matematik och att känna sig 

trygga med att använda sig av matematik i flera olika sammanhang. Med hjälp av laborativ 

matematik, där eleverna får arbeta dels mentalt och dels praktiskt med material när de löser 

arbetsuppgifter, skulle de kunna känna sig mer trygga i matematiken. 

 

1.3 Laborativ matematikundervisning 

I den svenska läroplanen står det inget i det centrala innehållet att eleverna ska arbeta med 

laborativt material i matematik. Däremot står det i kunskapskraven att eleverna ska kunna 

förklara matematiska begrepp med stöd av laborativt material (Skolverket, 2017, s 61). Enligt 

Häggblom (2013, s 35) kan laborativt material användas för att förtydliga begrepp. Bratt och 

Wyndhamn (1996, s 55) menar genom att variera mellan det teoretiska och praktiska och använda 

sig av laborativt material, bidrar det till en del av elevernas begreppsförståelse. Laborativ 

matematik kan vara effektivt i undervisningen, men den laborativa matematiken förekommer mer 

i de lägre årskurserna (Goldsby, 2009). Goldsby (2009) förklarar att det finns en del lärare som 

använder sig av laborativt material som belöningar när eleverna uppför sig på ett lämpligt sätt. 

Hon beskriver att när lärare gör på detta sätt, uppmuntras eleverna till att materialet är till för lek i 
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stället för att använda materialet i rätt syfte som är att materialet används för matematiskt lärande 

eller för att få förståelse. 

 

Även Häggblom (2013, s 12) lyfter fram betydelsen av lärande och beskriver att 

matematikundervisningen ska ge eleverna förutsättningar till att de får utvecklas i sitt matematiska 

tänkande. Eleverna ska även få lära sig begrepp inom matematiken och använda sig av de 

räknemetoder som mestadels används. Hon menar också att eleverna ska få förutsättningar till att 

använda sig av ett kreativt och exakt tänkande och att undervisningen ska hjälpa dem att hitta 

problem som de ska hitta lösningar på. 

 

Mellan år 2009 till 2011 gjorde Skolverket (2012b) en matematiksatsning där olika kommuner i 

Sverige och fristående skolor kunde ansöka om ett bidrag som kunde bidra till ett 

utvecklingsarbete för att få en förbättrad undervisning i matematik i grundskolan. Syftet var att 

hitta lösningar för hur matematikundervisningen kan förändras och förbättras. När skolor har 

ansökt om detta bidrag har många ansökt för att få laborativt material och minska lärobokens 

inverkan på undervisningen för att därför kunna arbeta mer konkret utifrån laborativt material. 

 

1.4 Sammanfattning av bakgrund 

För att knyta ihop bakgrunden och förklara de viktiga delarna om laborativ 

matematikundervisningen, har det formulerats en sammanfattning utifrån olika utgångspunkter i 

bakgrunden. Enligt PISA och TIMSS ligger resultaten i matematik lågt i den svenska 

grundskolan, med hjälp av laborativ matematik kan elevers begreppsförståelse eventuellt öka och 

bidra till att resultat höjs. Matematiken kan bli mer lustfylld om eleverna får arbeta laborativt och 

därigenom lär sig matematiska begrepp. I läroplanen framgår det att eleverna ska med hjälp av 

laborativt material kunna förklara matematiska begrepp. Det står även i läroplanens syftet för 

matematik att eleverna ska känna trygghet med att använda sig av matematiken i olika 

sammanhang och utveckla ett intresse för det. Utifrån detta finns förslag att arbeta laborativt i 

matematikundervisningen för att elevers intresse och lust att lära ska öka för ämnet. Det finns 

lärare som använder materialet i felaktigt syfte då materialet används som belöning istället för att 

låta eleverna använda materialet som ett stöd i sitt lärande. Om materialet används på detta sätt 

kan det mer ses som en lek än att det används för att få matematisk förståelse.   
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1.5 Problemområde 

Sverige är ett land som har låga resultat i matematik i de internationella rapporterna och ämnet 

prioriteras lågt av eleverna eftersom det uppfattas som svårt eller att det är lågt intresse för att 

lära sig matematik. Mycket av tiden i matematikämnet består av räknande av rutinuppgifter. Det 

visar inte någon direkt negativ effekt på elevernas lust att lära. Men det kan bli problematiskt om 

eleverna inte förstår meningen med den matematik de räknar. Därför kan det vara bra att 

använda sig av laborativt material i undervisningen för att eleverna ska få ett mer kreativt 

tänkande i sitt lärande. Goldsby (2009) förklarar att laborativt material används ibland bara som 

belöning. Skolverket (2003, s 40) menar att det är bra att använda laborativt material i 

matematikundervisningen då det kan bidra till att matematiken blir mer lustfylld och att eleverna 

får möjlighet att prova olika lösningsformer. Utefter det som står i bakgrunden vill vi fortsätta 

undersöka om hur laborativ matematikundervisning påverkar elevers lärande, då vi kan utläsa att 

laborativ matematik kan ha positiva effekter på elevers lärande men att det också kan ses som ett 

hinder i undervisningen. 

 

1.6 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vad forskningsresultat visar om hur den 

laborativa matematiken påverkar elevers lärande i grundskolans årskurs ett till sex. 

 

Utifrån detta syfte ska följande frågeställning besvaras: 

 

•   Vilka effekter lyfter forskning fram om elevers lärande i laborativ 

matematikundervisning? 

 

1.7 Centrala begrepp 

De centrala begrepp som denna litteraturstudie kommer att behandla är: 

•   Effekter 

För att förklara en anpassad definition av detta begrepp i denna litteraturstudie, har vi valt 

att definiera detta begrepp på egen hand. Effekter i denna litteraturstudie definieras om 

hur laborativ matematik påverkar elevers lärande antingen positivt när de arbetar med 

materialet eller om hur materialet påverkar elevers lärande så att det blir ett hinder för 

dem. I studierna visas bland annat effekterna på elevers lärande av laborativ matematik 

genom forskarnas observationer. Dessa effekter blir då upplevda då det är forskarnas 
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observationer och tolkningar som visar effekterna. Effekter visas även genom experiment 

och för- och eftertester. Dessa kallas verkliga effekter eftersom det tydligt framgår på 

testerna och experimenten de olika effekterna som blir. 

 

•   Laborativ matematik 

Enligt Rystedt och Trygg (2010) ses laborativ matematikundervisning som en process där 

elever får arbeta både mentalt och praktiskt med material i arbetsuppgifter och aktiviteter 

med ett specifikt undervisningssyfte. När elever arbetar på detta sätt används flera sinnen 

samtidigt, till skillnad från när elever enbart arbetar enskilt i läroböcker. 

 

•   Laborativt material 

Laborativt material definieras som fysiska föremål som har som syfte att användas som 

ett verktyg i undervisningen för att eleverna ska bli engagerade i sin inlärning i matematik 

(Boggan, Harper & Whitmire, 2010, s 2). Laborativt material kan vara sådant som är köpt  

i butik, något som kan tas med hemifrån till skolan eller att det är gjort av en lärare eller 

elev. Det kan därför vara allt från bönor till tiobasmaterial (Boggan et al., 2010, s 2).   

Rystedt och Trygg (2010, s 10-11) förklarar att laborativt material kan delas in i två  

grupper,  vardagligt laborativt material och pedagogiskt laborativt material. 

Vardagligt laborativt material: verktyg eller föremål som finns i vardagen, arbetslivet och 

 naturen. Det kan till exempel vara frukter, pengar och stenar. 

Pedagogiskt laborativt material: material som är speciellt tillverkade, kommersiellt eller av 

lärare och elever, för matematikundervisningen. Det kan till exempelvis vara en tallinje 

och tiobasmaterial. 

  

Flera forskare har liknande definitioner på laborativt material, men flera av dem 

benämner även materialet som konkret material och detta definieras på samma sätt. Vi 

har valt begreppet laborativt material utifrån Boggan et al. (2010, s 2) och Rystedt och 

Tryggs (2010, s 10-11) definitioner, eftersom vi anser att de beskriver tydligt det som flera 

forskare menar att laborativt material är. Inom laborativt material räknas även digitalt 

material som till exempel appar. Vi har i denna litteraturstudie valt att fokusera på fysiskt 

analogt laborativt material som eleverna kan känna på och flytta runt. 
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2. Metod 

I detta avsnitt redogörs metoden, hur litteratursökningen genomförts och hur urvalet 

framkommit i samband med litteratursökningen. Därefter analyseras det datamaterial som hittats 

vid litteratursökningen och kategoriseras. Här presenteras de valda källorna och deras relevans 

för litteraturstudien. 

 

2.1 Litteratursökning 

Till en början formulerades ett syfte för denna litteraturstudie och sedan utefter det formulerades 

en frågeställning. Syftet handlar om att få syn på vad forskning säger om hur laborativ 

matematikundervisning påverkar elevers lärande i matematik. Litteraturstudien inleddes med att 

söka efter nationella och internationella vetenskapliga artiklar som var relevanta för området 

laborativ matematik. Utifrån frågeställningen valdes sökord som behövdes till litteratursökningen 

för att få fram ett empiriskt material. I sökningarna gjordes begränsningar som förklaras i 

kommande del av metoden.  

 

Resultaten av sökningarna blev mestadels vetenskapliga artiklar och ett fåtal avhandlingar och 

licentiatuppsatser. Den insamlade empirin bestod av två svenska studier från 2013 och 2016 och 

internationella studier som var från 2001-2016. Eftersom denna litteraturstudie undersöker 

effekterna på elevers lärande av laborativ matematik kan studier gjorda från olika årtal vara lika 

relevanta för denna litteraturstudie. Detta för att alla studier, trots att det är både nyare och äldre, 

visar både positiva och negativa effekter på elevernas lärande. Det som kan ändras under åren är 

vilka material som används och hur de används i undervisningen. Trots att detta ändras under 

åren visas fortfarande effekter vilket gör att dessa studier blir av intresse för denna 

litteraturstudie. 

Resultaten av sökningarna blev mestadels vetenskapliga artiklar och ett fåtal avhandlingar och 

licentiatuppsatser. 

 

2.2 Urval av insamlat datamaterial 
Utifrån vår frågeställning som handlar om effekten av laborativ matematik i elevers lärande valdes 

olika sökord ut som kunde vara relevanta för sökningen.  Kriterier som skulle uppfyllas när 

artiklarna var relevanta för denna litteraturstudie var att åldern skulle stämma och det skulle 

framgå vilka effekter det blir på elevernas lärande i matematik av det laborativa materialet. De 

artiklar som inte var av relevans undersökte elever i en annan ålder som inte denna 

litteraturstudie skulle utgå från och artiklarna handlade om enbart virtuella material, såsom appar. 
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Sökningen startade i databasen Education Resources Information Center (ERIC) som har 

engelskspråkig forskning som behandlar beteendevetenskap och utbildningsvetenskap i psykologi 

och pedagogik. 

 

I sökningarna användes booleska operatorer (AND, OR, NOT) för att begränsa och bredda 

sökningen. “AND” användes för att begränsa sökningen då alla begrepp från söksträngen skulle 

finnas med  i de artiklar som träffarna skulle innehålla. De sökord som användes i sökningen i 

ERIC var engelska ord som översatts utifrån frågeställningen som då bildade denna söksträng, 

“effect AND mathematics AND manipulatives”. I sökningen gjordes avgränsningar att artiklarna 

skulle vara peer-reviewed och att de skulle vara journal articles för att enbart få resultat på 

vetenskapliga artiklar som är granskade. Efter att ha sökt med denna söksträng blev resultatet 97 

artiklar. Därefter lästes alla sammanfattningar i artiklarna för att se om de kunde vara intressanta 

och relevanta. Genom det gjordes det första urvalet som resulterade i 23 artiklar av intresse då 

dessa behandlade hur laborativt material påverkar elevers lärande. De tog dessutom upp olika 

ämnesområden. Efter att ha läst de utvalda artiklarna gjordes ett andra urval där åtta artiklar var 

relevanta. Eftersom dessa antal inte var tillräckliga påbörjades en ny sökning. 

 

När sökningen gjorts med söksträngen i ERIC gjordes även en sökning med samma söksträng i 

SWEPUB som innehåller både nationell och internationell forskning. Denna sökning söktes på 

engelska för att se om det gav fler resultat eftersom flera svenska forskare väljer att skriva på 

engelska. Begränsningen gjordes till refereegranskat och detta gav en träff som ej var relevant 

eftersom den handlade om datorspel vilket inte berörs i denna litteratursökning. Det gjordes även 

en sökning med samma söksträng där det begränsades till övrigt vetenskapligt och inte 

refereegranskat som det varit begränsat till tidigare, men detta gav ej några resultat. Därefter 

gjordes en sökning med enbart sökorden “mathematics” och “manipulatives” som gav en träff på 

sex resultat när det gjordes en begränsning på att det skulle vara refereegranskat. Där gjordes en 

vidare granskning på en artikel som var av intresse. Sedan gjordes en sökning på samma sökord, 

men en begränsning gjordes till övrigt vetenskapligt och detta gav fyra resultat varav en var av 

intresse. Eftersom få resultat var av relevans, genomfördes sökningar på svenska. Söksträngen 

översattes till “effekter laborativ matematik” och detta gav inga resultat. 

 

Därefter påbörjades manuella sökningar, som ett komplement till vårt slutliga urval utifrån 

söksträngen, eftersom det urvalet inte innehöll tillräckligt många resultat. De manuella 

sökningarna gjordes i vetenskapliga artiklars referenslistor och äldre uppsatser om laborativ 
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matematik som denna litteraturstudie handlar om. De artiklar och avhandlingar som hittats i de 

manuella sökningarna blev åtta stycken av hela empirin. Dessa artiklar hade olika ämnesområden 

som exempelvis tal i bråkform, addition, subtraktion och problemlösning, men alla visade hur 

laborativ matematik påverkar elevers lärande på något sätt. 

 

2.3 Bearbetning och analys 

Efter att ha läst källornas sammanfattningar lästes även resultatet. Efter att ha gått igenom alla 

resultat, lästes hela studien för att få en bredare bild av studien. Därefter valdes det slutliga 

urvalet källor som blev totalt 13 stycken (se bilaga A). För att kunna jämföra källornas resultat 

med varandra, gjordes en tabell där resultataspekterna presenterades. Dessa resultat jämfördes 

och de som hade samma fokus färgkodades med samma färg i tabellen. De resultat som hade 

samma fokus eller liknande, placerades i samma kategori. Utifrån att ha läst resultataspekterna 

utformades kategorierna Hinder med laborativ matematik, elevers matematiska förståelse och ökad 

motivation. Namnen på kategorierna uppkom genom att resultataspekterna hade mest fokus på 

detta. Kategorierna utformades utefter frågeställningen i denna litteraturstudie som ska ge stöd 

för att göra rubriker i kommande resultatkapitel som kan ge svar på frågeställningen. För att 

kunna analysera resultaten valdes kategorierna som analysverktyg för att kunna koppla kategorier 

med resultat i resultatkapitlets sammanfattningar.  

 

Det var problematiskt att kategorisera de olika resultataspekterna eftersom resultaten var spridda. 

Däremot kunde källorna ha enstaka gemensamma nämnare som gjorde att dessa kunde 

kategoriseras i samma kategori. Detta ledde till att det blev problematiskt att namnge varje 

kategori. Namnen på kategorierna utformades därför efter resultatens gemensamma nämnare. I 

kategorin Hinder med laborativ matematik ingår fem källor som behandlar kopplingar mellan det 

konkreta och det abstrakta och skillnaden på pedagogiskt laborativt material och vardagligt 

laborativt material. Den andra kategorin elevers matematiska förståelse innefattar tio källor som 

handlar om elevers begreppsförståelse, matematiska idéer och introduktion av ett 

matematikområde. I den tredje och sista kategorin ökad motivation ingår åtta källor som handlar 

om det laborativa materialets betydelse i matematik för elevers engagemang. Varje källa har flera 

olika resultataspekter. Detta gör att källorna kan placeras i flera av kategorierna då aspekterna 

behandlar olika resultatområden. 
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2.4 Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie har källor valts ut från SWEPUB och ERIC. För att komma fram till den 

valda söksträngen utgick vi från frågeställningen och därmed kom fram till sökord och slutligen 

till en söksträng. Denna söksträng blev “Effect” AND “Mathematics” AND “Manipulative”. 

Denna söksträng gav fler träffar i ERIC än i SWEPUB, där söksträngen inte gav någon träff alls. 

Därför sökte vi med enbart sökord utifrån söksträngen i SWEPUB, som gav ett fåtal träffar. 

Trots att vår studie inriktar sig på elever i grundskolan årskurs ett till sex, valde vi att inte ha med 

ordet “elementary school”, eftersom att det gav färre träffar och att forskare kan ha använt sig av 

andra ord i sina studier som är detsamma som “elementary school”. När vi inte begränsade vår 

söksträng med “elementary school” bidrog det till att resultatet av träffar blev bredare. Däremot 

behövde vi då vara mer uppmärksamma på vilka årskurser studierna handlade om och därför tog 

det lång tid att gå igenom dessa källor. Det hade kunnat gå snabbare om en begränsning gjorts till 

den valda åldern, men eftersom det gav färre träffar bestämde vi oss för detta istället. De utvalda 

sökorden gav oss resultat som svarade på vår frågeställning och var i relation till vårt syfte. 

Dessutom hade några källor oklara resultat som inte gav något exakt svar på frågeställningen. 

Dessa källor valdes ändå ut och vi hittade andra källor som kunde styrka källans resultat och 

förklara det bättre. 

 

När vi valde ut källor utgick vi från om det gick att utläsa om källorna var vetenskapliga där 

studien hade ett syfte, en tydlig metod och resultat. I flera av källornas resultat presenterades 

mycket siffror och därför hade dessa källor presenterat sina resultat utifrån deras syfte och 

frågeställning i antingen sin diskussion eller i sin slutsats. När källor valts ut för denna studie, 

delade vi upp läsningen av källorna. Därefter förde vi in olika resultat i en tabell som sedan 

färgmarkerades utifrån vilken kategori de placerades i. Det upplevdes svårt att placera källorna i 

olika kategorier, inte för att de hade för olika resultat, utan för att det var svårt att hitta en 

gemensam nämnare som sammanfattade de olika källorna i en kategori. Analysen av 

resultaten  genomfördes systematiskt genom att resultaten analyserades för att hitta gemensamma 

nämnare som sedan placerades i en gemensam kategori. Trots att vi delade upp läsningen av 

källorna satt vi alltid tillsammans och diskuterade de olika resultaten så att båda förstått och 

uppfattat likadant. Genom att vi gjorde detta ökade reliabiliteten för litteraturstudien eftersom vi 

diskuterade resultaten tillsammans. Om endast en av oss bearbetat källornas resultat hade det 

kunnat ge ett annat resultat. Eftersom flera artiklar var på engelska och skrivna av internationella 

forskare kan det bidra till mer egna tolkningar och översättningar och därför ge ett annat resultat. 
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I denna litteraturstudie har vi upplevt att det varit svårt att hitta dessa utvalda källor, eftersom att 

källornas resultat ibland inte stämde in med vårt syfte och frågeställning. Flera källor handlade 

om virtuella material där elever använde digitala hjälpmedel, såsom appar. Det var inte det som 

skulle undersökas, utan vi ville undersöka hur effekterna blir av elevers lärande med laborativ 

matematik där eleverna använder material som de kan känna på och flytta runt. Därför gjordes 

flera manuella sökningar från tidigare uppsatsers referenslistor och de utvalda källornas 

referenslistor. 

 

Alla forskare beskriver i sina undersökningar att de ska fokusera på effekter som uppstår på 

elevers lärande genom användande av olika laborativa material. Forskarna har dock olika 

inriktningar i sina studier som till exempel olika ämnesområden. De forskare som i sina syften 

beskriver sina ämnesområden är Sveider (2016) och Cramer, Post och delMas (2002) som 

fokuserar på användandet av laborativt material inom tal i bråkform. De resterande källorna 

inriktar sig på olika ämnesområden som subtraktion och addition, algebra, problemlösning inom 

olika områden, textproblem och arbete med decimaltal (Se bilaga A för mer specifik översikt över 

alla källor).   

 

De flesta av vår empiri gjorde studier där de utförde för- och eftertester på eleverna. Det fanns 

även källor där forskarna enbart observerat ute på fältet och då observerat en längre tid. De här 

källorna hade resultat som var enklare att förstå än de som gjort för- och eftertester, då det 

framgick tydligare vad resultatet var. Därför var bearbetningen av källorna enklare med de som 

gjort observationer  än de som gjort för- och eftertester. I litteraturstudien har vi mestadels 

använt oss av internationell forskning, då detta gav flest träffar i våra sökningar. Det land som de 

flesta studierna gjorts i var i USA, de andra studierna var gjorda på spridda platser i världen. 

Några få studier var gjorda i Sverige och dessa studier hade enbart gjort observationer. De studier 

från Sverige hittades i våra manuella sökningar. I denna litteraturstudie hade det varit bra att få in 

mer svensk forskning för att se hur laborativ undervisning ger effekt på elevers lärande i 

matematiken och att användandet kan se olika ut från Sverige och exempelvis USA. Å andra 

sidan kan även den internationella forskningen ge oss kunskaper om hur andra länder arbetar 

med det för att se hur det ger effekt på elevers lärande i matematik.  
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3. Resultat 
I följande avsnitt presenteras det empiriska materialets resultat. Resultaten presenteras utifrån 

litteraturstudiens syfte och frågeställning där resultaten ställs i relation till varandra. 

Underrubrikerna har gjorts utifrån kategorierna som resultataspekterna placerades i. Dessa tre 

kategorier bildade två underrubriker som ger svar på frågeställningen i denna litteraturstudie, men 

de innehåller även fler effekter som blir på elevers lärande av laborativ matematik. Kategorierna 

gjordes om till två underrubriker för att ge svar på frågeställningen då kategorierna inte riktigt 

gjorde det. Det blev två underrubriker på grund av att resultataspekterna skulle kunna ställas i 

linje med varandra och mot varandra under samma underrubrik. Om kategorin Hinder med 

laborativ matematik hade varit en egen underrubrik hade inte källornas resultat kunna ställas mot 

varandra. Efter varje resultatavsnitt sammanfattas det som forskare kommit fram till i sina 

studier. I sammanfattningarna analyseras även empirin utifrån valda analysverktyg. 

 

3.1 Laborativt material kan ge ökad matematisk förståelse 

Engvall (2013, s 199) gjorde en observationsstudie i Sverige där hon undersökte 125 elever och 

fem lärare på lågstadiet och Manches och O’Malley (2016, s 39) gjorde två aktiviteter med 37 

elever i England. Deras resultat liknar varandra, eftersom det framgick att elevernas 

begreppsförståelse ökade i samband med användandet av laborativt material i 

matematikundervisningen. Engvall (2013, s 199) menar att genom när läraren gav eleverna 

instruktioner om hur de skulle använda materialet, bidrog det till att eleverna hittade strukturer 

för användandet av materialet och det blev då ett stöd i deras lärande. Därför kunde Engvall se 

att deras begreppsförståelse ökade. Genom Manches och O’Malley’s (2016, s 39) aktiviteter som 

eleverna gjorde, kunde de se att det laborativa materialet fick eleverna att hitta lösningar som var 

relaterade till varandra vilket främjade deras begreppsförståelse.  

 

Manches och O’Malley (2016) och Engvall (2013) menar att arbeta laborativt i undervisningen 

främjade elevernas utveckling för begreppsförståelsen inom problemlösning inom addition, 

subtraktion och addition. Å andra sidan menar även Engvall (2013, s 232) att det laborativa 

materialet inte var en självklarhet för hur det skulle kopplas ihop med att eleverna sedan skulle 

skriva siffrorna. Engvall förklarar att eleverna uppfattade det som svårt att förstå kopplingen 

mellan tiobasmaterialet som de använde sig av och siffrorna. Vidare visar Manches och O’Malley 

(2016, s 45) i sitt resultat att det laborativa materialet blev svårt att använda när 

matematikuppgifter innehöll större tal med ental och tiotal. 
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För att den laborativa undervisningen skulle ge eleverna möjlighet att utveckla sin 

begreppsförståelse, förklarar Engvall (2013, s 199) hur viktigt det var att läraren gav eleverna 

förutsättningar för detta. Även McNeil, Uttal, Jarvin och Sternberg (2008) beskriver att laborativt 

material kunde hindra elevernas prestationer överlag, men de förklarade även att när eleverna 

använde sig av vardagliga laborativa material, vilket i detta fall var pengar, aktiverades elevernas 

kunskap om deras verklighet vilket gjorde att deras begreppsförståelse utvecklades. McNeil et al. 

(2008) gjorde experiment och observationer på 308 elever på mellanstadiet i USA. 

 

Sveider (2016) har gjort en observationsstudie med elever och lärare i olika klasser på 

mellanstadiet i Sverige. Hon kom fram till att det laborativa materialet bidrog till att 

uppmärksamheten försvann från den aktuella matematikuppgiften. Inom tal i bråkform menade 

Sveider (s 105) att laborativt material orsakade att elevernas förståelse för tal i bråkform 

försvårades, beroende på vilket material som användes. I hennes studie användes vardagliga 

material och pedagogiska material vid olika tillfällen. När ett äpple användes som ett laborativt 

material och skulle delas i lika stora delar, riktades elevernas uppmärksamhet mot äpplet och de 

frågade istället om de fick äta äpplet och deras uppmärksamhet försvann då från den matematiska 

idéen. 

 

McNeil et al. (2008) resultat ligger i linje med Sveiders (2016) resultat, då även de 

problematiserade när elevernas uppmärksamhet drogs mot de vardagliga laborativa materialen, 

försvann deras uppmärksamhet från de abstrakta begrepp som presenterades i uppgiften. För att 

eleverna i studien skulle kunna arbeta med decimaltal behövde de få se förhållandet mellan det 

vardagliga laborativa materialet och de skollärda algoritmerna. Det var därför inte självklart att 

eleverna automatiskt förstod de matematiska idéerna med materialet i den laborativa 

undervisningen. 

 

Däremot förklarar Sveider (2016, s 60) när läraren i hennes studie istället visade upp två kvadrater 

för eleverna, där den ena kvadraten delades i tre lika stora delar och den andra kvadraten delades i 

tre olika stora delar, bidrog detta till att det laborativa materialet gjorde att det gick att jämföra 

kvadraternas delar med varandra i en helhet. Med hjälp av det pedagogiska laborativa materialet 

lades elevernas fokus på den matematiska idéen med kvadraterna. McNeil et al. (2008) visade i 

sitt resultat att när eleverna använde sig av vardagliga laborativa material, men som var utvalda 

specifikt till ämnesområdet, ökade möjligheten att utveckla välbetänkta lösningar. Det laborativa 
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materialet blev noga utvalt till ett specifikt område där materialet kunde användas på många olika 

sätt och dess fulla potential kom fram. Detta ledde till att eleverna i studien fick en större 

användning av det laborativa materialet vilket gav möjligheten att då utveckla fler lösningar. 

 

Manches och O’Malley (2016, s 38-39) förklarar att flera av eleverna i deras studie hittade olika 

lösningar som var relaterade till varandra i problemlösningsuppgifterna med addition genom den 

laborativa matematiken. Det laborativa materialet bidrog till att eleverna bröt ner och återskapade 

tal och därför kom de fram till olika lösningar. Även Manches, O’Malley och Benford (2009, s 

638) lyfter fram i sin studie att användandet av fysiskt laborativt material i 

matematikundervisningen tillförde att eleverna i studien hittade fler lösningar än när de ritade för 

att lösa problemlösningsuppgifter inom division. De menar att materialet bidrog till att eleverna 

hittade olika strategier för en lösning som kunde leda till en ny lösning. I deras studie har det 

gjorts tre aktiviteter med 135 elever i England. Manches et al. (s 638) skriver att med hjälp av det 

fysiska laborativa materialet kunde eleverna skapa nya idéer för att få syn på skillnaden på delar 

och det hela. Resultatet med studien var inte bara att eleverna kom fram till flera lösningar med 

hjälp av materialet, utan eleverna använde sig av två olika strategier för att lösa uppgiften genom 

att antingen flyttade de klossarna en och en till en ny hög eller flyttade de hela högar med klossar. 

 

I en studie som har gjort för- och eftertester på 57 elever med svårigheter inom matematik i 

Taiwan, visade i sitt resultat att det laborativa materialet bidrog till att det hjälpte eleverna i 

studien i deras utveckling för att få en större matematisk förståelse (Der-Ching, Meng-Lung, Ru-

Fen & Yueh-Chung, 2014, s 8). Även Flores (2009) gjorde en studie med elever med svårigheter i 

matematik. I denna observationsstudie deltog sex elever i årskurs tre i experiment i USA. I likhet 

med Der-Ching’s et al. (2014) resultat har även Flores (2009, s 151) kommit fram till att laborativt 

material var till stor hjälp i undervisningen och ökade elevernas matematiska förståelse. Det 

laborativa materialet bidrog till att eleverna vände på talen för att lösa matematikuppgiften genom 

att räkna ental och tiotal för sig. Hon förklarade även i sin studie att genom detta arbetssätt ökade 

elevernas begreppsliga förståelse i matematiken när de arbetade med subtraktion.  

 

Även Murdiyani, Zulkardi, Putri, van Eerde & van Galen (2013, s 104-105) har kommit fram till i 

sin studie med för- och eftertester med 37 elever i Indonesien att laborativ matematik hjälpte 

eleverna som även Der-Ching et al. (2014) och Flores (2009) kommit fram till. Murdiyani et al. 

(2013, s 104-105) gjorde sin studie på alla elever och inte enbart med elever med svårigheter i 

matematik. Resultatet från Murdiyani’s et al. studie visade att undervisning med det laborativa 
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materialet, som i detta fall var ett snöre med pärlor som eleverna i studien räknade med, ledde till 

att eleverna fick en större förståelse av att se skillnaden mellan talen för att komma fram till rätt 

svar i en subtraktionsuppgift. Både Murdiyani et al. (2013) och Flores (2009) kom fram till att det 

laborativa materialet bidrog till en förbättring i elevernas kunskaper i subtraktion. 

  

Martin och Schwartz (2005) undersökte i sin studie där de gjorde experiment och observationer 

på 100 elever i USA. De undersökte hur olika åtgärder gav stöd för det abstrakta i lärandet när de 

gav eleverna möjlighet att anpassa sig och sedan tolka sin omgivning i arbetet med tal i bråkform. 

Cramer, Post och delMas (2002) har i sin studie gjort intervjuer och observationer på 1600 elever 

i USA. De har också undersökt ämnesområdet tal i bråkform, där de dokumenterade inflytandet 

av flera representationer såsom bilder, laborativt material, diskussioner och matematiska 

symboler vid elevernas första inlärning om bråk. Både Martin och Schwartz (2005, s 621) och 

Cramer et al. (2002, s 138) kom fram till i sina studier att när eleverna arbetade med tal i 

bråkform i undervisningen skulle eleverna inte bara använda sig av ett visst laborativt material. 

Användandet av flera olika laborativa material bidrog efter eftertestet istället till att eleverna 

kunde utveckla matematiska idéer och fick en större förståelse för tal i bråkform. 

  

Två andra forskare som också kommit fram till att användandet av olika laborativa material är 

bra, är Suh och Moyer-Packenham (2007) som i sin observationsstudie engagerade elever med 

algebraiska modeller och inspirerade eleverna att använda informella strategier, där de använde 

sig av exempelvis bilder och laborativt material, till sitt matematiska tänkande. De observerade 36 

elever i årskurs tre i USA. Suh och Moyer-Packenham’s (s 171-172) studie fokuserade istället på 

algebra till skillnad från Cramer et al. (2002). Istället visade deras resultat att användandet av olika 

laborativa material, istället för bara ett laborativt material, motiverade eleverna och främjade deras 

algebraiska resonemang. 

 

3.1.1 Sammanfattning 

Utifrån de granskade källorna i ovan nämnda avsnitt synliggjordes kategorierna hinder med 

laborativ matematik och elevers matematiska förståelse. De resultat som framgick var att det 

fanns flera olika hinder med att arbeta med laborativ matematik. Ett resultat som kan kopplas till 

kategorin med hinder är att eleverna i studierna hade svårt att arbeta med laborativt material när 

uppgifterna innehöll större tal. Ett annat resultat var att valet av material hade en viktig betydelse 

för om eleverna i studien skulle förstå den matematiska idéen med matematikuppgiften. Valet av 

material påverkade eleverna så att deras uppmärksamhet försvann från den matematiska idéen, 
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exempelvis när en lärare visade ett äpple för eleverna i studien, fokuserade eleverna istället på om 

de fick äta äpplet och därför var valet av detta material inte det bästa valet för syftet med 

lektionen. Det är därför viktigt att det laborativa materialet anpassas utifrån vilket ämnesområde 

som är aktuellt.  

 

Andra resultat som också uppkom i studierna utifrån kategorin elevers matematiska förståelse var 

det flera studier som kom fram till att begreppsförståelsen utvecklades utifrån olika aktiviteter i 

studierna. Ett stort ansvar ligger på läraren för vilka förutsättningar som ges till eleverna för att 

den laborativa matematiken ska hjälpa eleverna att utveckla sin begreppsförståelse. Utifrån det 

som kan utläsas från studierna är att när eleverna fick arbeta med vardagliga material bidrog det 

till att deras matematiska begreppsförståelse utvecklades då de kunde koppla sin verklighet med 

det matematiska när de använde sig av låtsaspengar. 

 

3.2 Ökning av lusten att lära matematik               
I ett av Engvalls (2013, s 232) resultat i hennes observationsstudie har hon sett att det är vanligt 

att laborativt material används vid introduktion av ett nytt ämnesområde i matematik, och att det 

sedan ska avta för att eleverna sedan ska använda sig av materialet som ett tankeredskap istället. 

En studie som ligger i linje med det Engvall säger är Stacey, Helme, Archer och Condons (2001) 

som i sin studie genomfört observationer på 30 elever och intervjuer med 12 lärare i 

Nederländerna. De presenterade ett nytt laborativt material och undersökte hur detta 

pedagogiska material bidrog till elevernas matematiska förståelse i arbete med decimaltal. Deras 

resultat visade att när eleverna använde sig av det laborativa materialet kunde de visualisera det 

när materialet inte fanns till hands. Deras resultat visade också att det gamla laborativa materialet 

som de använde sig av var mer tillgängligt för eleverna då det var lättare att förstå funktionen på 

det materialet. En större tillgänglighet till materialet ledde då till ett rikare engagemang från 

eleverna i studien. Stacey et al. förklarade även i sitt resultat att på grund av tillgängligheten av det 

gamla laborativa materialet använde eleverna sig mer av det, de engagerade sig i flera djupare 

diskussioner och utforskade nya idéer med hjälp av det laborativa materialet vilket bidrog till en 

större lust att lära. 

  

Tvärtemot visade Martin och Schwartz (2005) i sin observationsstudie med experiment, att elever 

hade svårt att visualisera materialet. Martin och Schwartz (s 618) resultat visade att eleverna 

kunde lösa tal i bråkform med hjälp av det laborativa materialet men de hade sedan svårt att gå 
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från det konkreta materialet till det abstrakta tänkandet. Även fast eleverna såg en bild av det 

laborativa materialet kunde de inte visualisera materialet och lösa samma bråkproblem i huvudet. 

 

En fördel med laborativ matematikundervisning med problemlösning och textuppgifter med 

grundläggande algebra, mätning och geometri, visades i Der-Ching’s et al. (2014, s 6,8) resultat 

som i sin studie gjorde för- och eftertester där eleverna arbetade i mindre grupper med laborativt 

material där de diskuterade med varandra. Deras resultat visade att det laborativa materialet gav 

stöd för elever med matematiksvårigheter och att detta stöd bidrog till att deras självförtroende 

utvecklades i matematik, deras intresse för matematik ökade och att kunskaperna i matematik 

utvecklades. Forskarna i studien menar att denna typ av undervisning visade positiva effekter på 

elevernas självförtroende och lust att lära matematik. Manches och O’Malley (2016, s 44) 

förklarade i sin studie med två aktiviteter att de fördelar de sett med laborativt material är att 

eleverna hittade flera olika lösningar när de löste problemlösningsuppgifter med addition. 

Forskarna menar att detta resultat berodde på att det laborativa materialet gjorde eleverna 

motiverade, men de kan inte påstå att motivation var den enda effekten som blev av det 

laborativa materialet i elevernas lösningar, utan det kunde bero på andra effekter också. 

 

Engvalls observationsstudie (2013, s 225) ligger i linje med Der-Ching’s et al. (2014) resultat, då 

även hon upplevde i sina observationer att det laborativa materialet bidrog till att eleverna blev 

mer intresserade för matematik då de såg den som mer lustfylld och de blev mer engagerade. 

Engvall såg  även i sina observationer att eleverna visade ett större förtroende för sitt kunnande i 

matematik, trots att hennes urval fokuserade på alla elever och inte bara elever med svårigheter i 

matematik. Burns och Hamm (2011) har i sin studie gjort för- och eftertester på 145 elever i 

USA. Både Burns och Hamm (2011) och Engvall (2013) beskriver att eleverna i studierna som 

hade tillräcklig kunskap om de laborativa materialen och använde sig av det, tyckte att 

matematikundervisningen blev mer spännande och de kände en större lust att lära matematik. 

 

3.2.2 Sammanfattning 

Den tredje kategorin som visade sig i resultaten i ovan nämnda avsnitt var ökad motivation. I 

resultaten går det att utläsa att flera elever i studierna blev mer motiverade och intresserade av 

matematikundervisningen när de använde laborativt material. När eleverna i en studie satt i 

grupper och kunde diskutera om matematikuppgifterna med varandra, kunde forskarna se att 

elevernas intresse för matematik blev större, deras självförtroende ökade och kunskaperna i 

matematik utvecklades. Även i flera andra studier har forskare kommit fram till att eleverna blev 
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mer engagerade och såg matematiken som mer lustfylld och de elever i studierna som hade 

kunskap om det laborativa materialet tyckte att matematiken blev mer spännande. När eleverna 

har kunskaper om materialet beror det på att läraren givit eleverna förutsättningar för att kunna 

använda materialet på ett korrekt sätt.  

 

Även i ovan avsnitt går det att koppla kategorin hinder med laborativ matematik, då det går att 

utläsa från resultaten att elever i studierna hade svårt att visualisera materialet när de arbetade 

med tal i bråkform. En annan studie som handlade om decimaltal  kom fram till motsatt resultat 

och då kunde forskarna se att detta ledde till att eleverna i studien utforskade nya idéer och att de 

kände en större lust att lära. Dessa resultat kan variera beroende på vilket ämnesområde det 

handlar om, i en del ämnesområden är det svårare att visualisera materialet då det istället är 

enklare att ha materialet framför sig. 

 

4. Diskussion 

Detta kapitel består av två delar. Till en början diskuteras och reflekteras källornas resultat i en 

resultatdiskussion där svar på frågeställningen ”vilka effekter lyfter forskning fram om elevers 

lärande i laborativ matematikundervisning?” diskuteras. Avslutningsvis sammanfattas studiens 

slutsatser och ger inblick i fortsatt forskning. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Majoriteten av den empiri som lyfts i denna litteraturstudie har visat att laborativ 

matematikundervisning hade positiva effekter på elevers lärande. Manches och O’Malley (2016, s 

38-39) och Manches, O’Malley och Benford (2009, s 638) har båda kommit fram till att fysiskt 

laborativt material ledde till att eleverna i studien hittade flera olika lösningar på 

problemlösningsuppgifter inom addition och division. Detta är något som även Häggblom (2013, 

s 12) beskrivit. Hon menar att undervisningen ska bidra till att eleverna få använda sig av ett 

kreativt tänkande. Undervisningen ska även hjälpa eleverna att hitta olika lösningar. Det som kan 

utläsas från detta är att laborativt material kan vara en positiv effekt på elevers tänkande och för 

att hitta olika lösningar. 

  

Häggblom (2013, s 12) lyfter även att matematikundervisningen ska ge eleverna förutsättningar 

att utveckla sitt matematiska tänkande och få lära sig matematiska begrepp. Detta visas i både 

Engvalls (2013, s 199), Manches och O’Malley (2016, s 39) och McNeil et al.(2008) studier där de 

kommit fram till att eleverna i studierna utvecklade och ökade sin begreppsförståelse i 
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problemlösning inom addition, subtraktion och addition genom den laborativa 

matematikundervisningen. Här kan det utläsas att inom problemlösning inom addition, 

subtraktion och addition är det givande att använda laborativt material då det har en positiv 

effekt på elevernas lärande i begreppsförståelse. Flera studier har även sett en förbättring i 

elevernas matematiska förståelse i addition och subtraktion genom den laborativa 

matematikundervisningen. 

  

Två studier, gjorda av Martin och Schwartz (2005) och Stacey et al. (2001), var oeniga om att det 

laborativa materialet kunde fungera som ett tankeredskap. Stacey et al. har kommit fram till att 

det laborativa materialet kunde, efter en viss tids användning av det, användas som ett 

tankeredskap istället. Tvärtemot kom Martin och Schwartz (2005) istället fram till att eleverna i 

studien hade svårt att använda det laborativa materialet som ett tankeredskap, de kunde bara 

använda det fysiskt i undervisningen och då lösa uppgifterna. Då båda dessa studier har 

genomfört experiment kan det vara något annat än metoden som spelat roll för hur resultatet 

blivit. Vi kan se att forskarna arbetat med olika ämnesområden under dessa studier. Martin och 

Schwartz (2005) lät eleverna arbeta med tal i bråkform när de använde laborativt material, medan 

Stacey et al. (2001) istället använde sig av decimaltal när eleverna i studien arbetade med 

laborativt material. Detta är något som kan ha påverkan på resultaten. Tal i bråkform var något 

som eleverna hade svårare att visualisera, vilket ledde till att de hade svårt att visualisera det 

laborativa materialet och lösa bråkuppgifterna. Till skillnad från decimaltal som då var lättare för 

eleverna att visualisera, vilket även ledde till att materialet blev mer lättillgängligt att visualisera 

och eleverna kunde då lösa uppgifterna med materialet som ett tankeredskap. 

  

Trots att det finns flera studier som visar på att användandet av laborativt material i 

matematikundervisningen har positiva effekter finns det även studier som visar att det har en 

begränsad effekt på elevers lärande inom matematik. Utifrån bakgrunden i denna litteraturstudie 

tar Goldsby (2009) upp att i några klassrum används bara laborativt material som en belöning till 

eleverna när de gjort något bra. Detta kan medföra att eleverna inte ser materialet som ett 

hjälpmedel till matematikundervisningen utan ser det istället som något att leka med. Inga resultat 

liknande Goldsby´s framkom i studierna från vår empiri, utan där framkom mer motsatsen 

eftersom där användes det laborativa materialet i undervisningssyfte.  

  

Flera av resultaten från vår empiri har även visat att laborativt material kan ha en begränsad 

effekt. McNeil et al. (2008) och Sveider (2016) har båda funnit i sina resultat att när eleverna 
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använde sig av vardagliga laborativa material riktades elevernas uppmärksamhet från de 

matematiska idéerna och begreppen till materialet. Det framkom inte någon förklaring till varför 

det blev så, men att det kan bero på att eleverna inte fått någon instruktion och genomgång från 

läraren om hur materialet ska användas, varför det ska användas och hur materialet kan kopplas 

till de matematiska uppgifterna.  

 

Något som uppmärksammades var att mycket av den tidigare forskningen främst fokuserar på 

positiva effekter än negativa på elevers lärande med laborativ matematik. Utifrån de resultat som 

lyfts fram i resultatkapitlet framgick det tydligt att det fanns en hel del hinder med laborativ 

matematik vilket var oväntat för oss. Vi visste sedan tidigare att det fanns hinder med laborativ 

matematik men att det positiva med laborativ matematik skulle överväga. I resultaten gick det att 

utläsa att det är fler hinder med laborativ matematikundervisning, som påverkar elevers lärande, 

än vad tidigare forskning visat. Ett annat hinder som uppmärksammades var att det kan bli svårt 

att använda laborativt material när eleverna räknar med större tal. 

  

Något som vi var kritiska mot var de fåtal studier där forskarna bara har observerat och inte gjort 

några för- och eftertester eller några experiment. Detta kan ses som mindre trovärdigt eftersom 

att forskarna tolkar det dem ser och utgår från det i sina resultat till skillnad från de studier där de 

har utfört för- och eftertester eller experiment. Vid för- och eftertester och experiment är det 

elevernas svar som blir forskarnas empiri vilket inte ger lika stort utrymme för tolkningar som 

med observationer. En annan kritisk aspekt är till de resultat som visar att elevernas 

självförtroende, intresse och engagemang ökar. I denna form av resultat generaliserar forskarna 

vad de ser då de exempelvis ser att självförtroendet ökar. Detta är något som kan vara svårt att 

mäta, då dessa resultat är individuella hos varje elev som deltar och mycket beror på vilken 

uppgift som de utför. 

 

Både Sveider (2016) och McNeil et al. (2008) har gjort studier där de använt sig av både 

vardagliga och pedagogiska laborativa material. I deras resultat gick det se att elevernas 

uppmärksamhet drogs mot det vardagliga laborativa materialet och från de matematiska 

uppgifterna, till skillnad från när de använde sig av pedagogiska laborativa material där de lättare 

kunde koppla materialet till de matematiska uppgifterna. Om de vardagliga laborativa materialen 

är väl utvalda för specifika ämnesområden, kan eleverna få mer användning för materialen och 

lättare kunna koppla ihop de med de matematiska uppgifterna. Det som kan utläsas från dessa 

resultat är att det är viktigt att noggrant välja ut de material som ska användas av eleverna så att 
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det är välanpassat till ämnesområdet för att eleverna ska få så stor användning av materialet som 

möjligt. 

  

Skolverket (2003) har som rekommendation att använda sig av laborativt material i 

matematikundervisningen för att undervisningen ska bli varierad. De menar att matematiken då 

kan bli mer lustfylld, eleverna får då testa olika lösningsformer och att det ger eleverna mer 

möjlighet till att diskutera med varandra. Utifrån de resultat som Engvall (2013, s 225) och Der-

Ching (2014, s 6,8) har kommit fram till, visade det att båda har sett utveckling till att eleverna 

blev mer motiverade i matematikundervisningen med laborativt material. I de resultat som 

framkom i dessa två studier går det att se att laborativ matematik hade en positiv effekt på 

elevernas lust att lära, då det laborativa materialet gav möjlighet att eleverna kände ett större 

intresse för matematik och mer engagemang. I tidigare forskning förklaras det att laborativ 

matematik inte bara ska vara tillgänglig  för elever med svårigheter enligt Häggblom (2013, s 34). 

Enligt Der-Ching et al. (2014, s 6,8) gav det laborativa materialet ett stöd för de elever med 

matematiksvårigheter i sin studie. Även Engvalls (2013) studie där alla olika elever deltog, visade 

det att laborativ matematik även gav god effekt på alla elevers lärande. Därför kan laborativ 

matematik gynna alla elever, inte bara de med matematiksvårigheter. 

 

5. Slutsats & implikation 

För att knyta ihop säcken vill vi ge svar på vårt syfte om hur laborativ matematik påverkar elevers 

lärande i årskurs ett till sex och vår frågeställning om vilka effekter det blir om elevers lärande i 

laborativ matematikundervisning. Med utgångspunkt från resultaten i denna studie kan vi tydligt 

få syn på att effekterna av laborativ matematik är blandade i flera olika studier. Flera forskare har 

fått syn på att det finns många positiva effekter i elevernas lärande i deras studier. En slutsats som 

vi kommit fram till är att det laborativa materialet medför att eleverna i studierna visar att de blir 

mer engagerade i matematik, deras självförtroende ökar och intresset för matematik utvecklas. 

Därför kan vi komma fram till att flera elever i studierna känner en större lust att lära i 

matematikundervisningen.  

 

Det finns även de forskare som har sett hinder med att arbeta med laborativ matematik, några 

menar att valet av vilket material som används i matematikundervisningen har en viktig betydelse 

för hur eleverna tar till sig materialet. Om materialet inte är väl genomtänkt kan det bidra till att 

eleverna fokuserar på fel ändamål och därför uppfylls inte syftet med det laborativa materialet. 

Därigenom kan det laborativa materialet bli ett hinder för elevernas lärande i 
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matematikundervisningen. Ett annat hinder som också framkom i en studie var att eleverna hade 

svårt när de skulle använda materialet som ett tankeredskap. Detta blev ett problem när eleverna 

räknade med tal i bråkform, de behövde därför ha materialet framför sig. Till skillnad från en 

annan studie där detta fungerade bra, men dessa elever arbetade med decimaltal. Något som vi 

också kan se är att elever som deltagit i studierna visar att deras begreppsförståelse ökar genom 

laborativ matematik. Den laborativa matematiken kan även bidra till att eleverna finner fler 

lösningar med hjälp av laborativt material än när de inte använder sig av det. 

 

Efter denna litteraturstudie tar vi med oss att det finns flera positiva effekter på elevernas lärande 

genom laborativ matematikundervisning. Det som är viktigt att tänka på som lärare vid arbete 

med laborativt material är att anpassa och välja det material som passar bäst till det aktuella 

ämnesområdet. I de studier som finns med i denna litteraturstudie har vi kunnat utläsa att 

laborativt material har mer positiva effekter på elevernas lärande i subtraktion och addition än de 

andra ämnesområdena som tagits upp i litteraturstudien. Detta är något som vi och andra lärare 

kan ha i åtanke när planering av laborativ matematikundervisning ska ske. Även om vi kan utläsa 

att laborativt material fungerar bra i addition och subtraktion, går det även att använda materialet 

i andra ämnesområden också, men det är viktigt att tänka på vilket material som väljs till de olika 

ämnesområdena. 

  

Utifrån vår empiri har ett nytt problemområde växt fram då vi har sett att flera av studierna i 

denna litteraturstudie har gjorts i USA och de andra studierna har gjorts på spridda platser i 

världen. Några få studier var gjorda i Sverige, men fler hade varit av intresse. I vidare forskning 

hade det varit intressant att studera hur svensk laborativ matematikundervisning används i 

verksamheten jämfört med hur andra länder arbetar med det när vi specificerar oss inom ett 

ämnesområde. 

 
 

  



	   22	  

Referenslista 
 

Referenser: 
Boggan, M., Harper, S., & Whitmire, A. (2010). Using manipulatives to teach elementary  

mathematics. Journal of Instructional pedagogies, 3(1), 1-6. Från 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1096945.pdf  

 

Bratt, B. & Wyndhamn, J. (1996). Om barns förmåga att bilda begrepp. I G, Emanuelsson,  

K,  Wallby, B, Johansson & J, Ryding (red.), Matematik - ett kommunikationsämne  

(69-83). Göteborg: NCM/Nämnaren. 

 

Goldsby, D. (2009). Research summary: Manipulatives in middle grades mathematics. Hämtad 2018-04-05,  

från  

https://www.amle.org/BrowsebyTopic/WhatsNew/WNDet/TabId/270/ArtMID/888/ 

ArticleID/325/Research-Summary-Manipulatives-in-Middle-Grades-Mathematics.aspx   

 

Häggblom, L. (2013). Med matematiska förmågor som kompass. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Rystedt, E. & Trygg, L. (2010). Laborativ matematikundervisning: vad vet vi? (1. uppl.) Göteborg:

 Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. 

 

Skolverket (2003). Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002. Lusten att lära – med fokus  

på matematik. Skolverkets rapport nr. 221. Stockholm: Skolverket.  

 

Skolverket. (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:  

Reviderad 2017 (4:e uppl.). Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2012a). TIMSS 2011: Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och  

naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2012b). Tid för matematik: erfarenheter från matematikundervisningen 2009 

2011. Stockholm: Skolverket.  

 

Skolverket (2016) PISA 2015 - 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och 



	   23	  

matematik. Rapport 450. Stockholm: Fritzes.  

 

SOU 2004:97. Att lyfta matematiken: intresse, lärande, kompetens: betänkande. Matematikdelegationens 

betänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

 
Källmaterial: 
 
Burns, B. A., & Hamm, E. M. (2011). A Comparison of Concrete and Virtual Manipulative Use 

in Third- and Fourth-Grade Mathematics. School Science And Mathematics, 111(6), 256-261. 
 

Cramer, K.A., Post, T.R. & delMas, R.C. (2002). Initial fraction learning by fourth- and fifth- 

grade students: A comparison of the effects of using commercial curricula with the 

effects of using the rational number project curriculum. Journal for Research in Mathematics 

 Education. 33(2), 11-144. Från 

https://www.jstor.org/stable/pdf/749646.pdf?refreqid=excelsior%3A8ab519739b6f250 

8b868d081c63ff3b 

 

Der-Ching, Y., Meng-Lung, L., Ru-Fen, Y. & Yueh-Chung, H. (2014). Effects of Remedial 

Instruction on Low-SES & Low-Math Students’ Mathematics Competence, Interest 

and Confidence. Journal of Education and Learning, 3(1), 1-15. 

doi:10.5539/jel.v3n1p1   

 

Engvall, M. (2013). Handlingar i matematikklassrummet: En studie av 

undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder fo ̈r addition och subtraktion 

är i fokus. Linköping Studies in Behavioural Science, doi: 10.3384/diss.diva-100179. Från 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:660675/FULLTEXT01.pdf  

 

Flores, C. (2009). Teaching Subtraction With Regrouping to Students Experiencing Difficulty 

in Mathematics. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 

53(3), 145-152. doi: 10.3200/PSFL.53.3.145-152 

 

 

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

Numerical Strategies, Cognition and Instruction, 34:1, 27-50. doi: 

10.1080/07370008.2015.1124882  



	   24	  

 

Manches, A., O’Malley, C. & Benford, S. (2009). The Role of Physical Representations in 

Solving Number Problems: A Comparison of Young Childrens’ Use of Physical and 

Virtual Materials, Computers & Education, 54(3), 622-640. Från https://ac-els-cdn-

com.ezproxy.bib.hh.se/S0360131509002632/1-s2.0-S0360131509002632-

main.pdf?_tid=2d5bdf04-6667-4416-830f-

f8e40303e21d&acdnat=1525353389_00a30a0ebf45bd536c17117a4b6e471d  

 

Martin, T., & Schwartz, D. (2005). Physically distributed learning: Adapting and 

reinterpreting physical environments in the development of fraction concepts. 

Cognitive Science, 29, 587–625.  

 

McNeil, N.M., Uttal, D.H., Jarvin, L. & Sternberg, R.J. (2008). Should you show me the 

money? Concrete objects both hurt and help performance on mathematics 

problems. Learning and instruction, 19(2), 171-184. doi: 

10.1016/j.learninstruc.2008.03.005 

 

Murdiyani, N. M., Zulkardi, Putri, R. I. I., Van Eerde, D & Van Galen, F. (2013). Developing 

a Model to Support Students in Solving Subtraction. IndoMS. J. M. E, 4(1), 95-112. 

Från https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1078915.pdf  

 

Stacy, K., Helme, S., Archer, S. & Condon, C. (2001). The Effect of Epistemic Fidelity and 

Accessibility on Teaching With Physical Materials: A Comparison of Two 

Models for Teaching. Educational Studies in Mathematics, 47(2), 199-221. Från 

http://eds.a.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&si

d=17e1 3b55-4fe6-404a-b416-99e7d8621bf4%40sessionmgr4006 

 

Suh, J., & Moyer-Packenham. S. (2007). Developing Students' Representational Fluency 

Using Virtual and Physical Algebra Balances. Journal of Computers in Mathematics and Science 

Teaching, 26(2), 155-173. Från 

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.se/&

httpsredir=1&article=1031&context=teal_facpub 

 

Sveider, C. (2016). Lärares och elevers användande av laborativt material i bråkundervisningen i 



	   25	  

skolår 4-6: Vad görs möjligt för eleverna att erfara?. LiU-PEK-R / institutionen för beteendevetenskap 

och lärande (2007), doi: 10.3384/lic.diva-125924. Från http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:910366/FULLTEXT01.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   26	  

Bilaga A 
 

 

 

 

Författare (År) Syfte Metod Population Årskurs 

Burns & Hamm 
(2011) 

Vilka effekter 
det blir med 
laborativt 
material i 
jämförelse med 
när elever 
visualiserar 
materialet. 

Experimentell 
design och 
observation 

145 elever Åk 3-4 

Cramer, Post & 
DelMas 
(2002) 

Syftet är att 
dokumentera 
inflytandet av 
flera 
representationer 
vid elevers 
första inlärning 
om bråk. 

Intervju och 
observation 

1600 elever Åk 4-5 

Der-Ching, Meng-
Lung, Ru-Fen & 
Yueh-Chung 
(2014) 
 

Syftet är att 
undersöka 
effekterna av det 
stöd som elever 
i årskurs 1 får i 
grundläggande 
matematik när 
de har 
svårigheter samt 
titta på hur deras 
intresse och 
självförtroende 
är för 
matematik-
inlärning. 

Experimentell 
design, enkät och 
observaion 

57 elever Åk 1 

Engvall (2016) 
 

Syftet är att 
undersöka vad 
skriftliga 
räknemetoder 
för addition och 
subtraktion ger 
för möjligheter i 
lågstadiet. 
 

Observation 125 elever och 
5 lärare 

Lågstadiet 
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Bilaga A 

 

 

 

 

 

 

Författare (År) Syfte Metod Population Årskurs 
 

Flores (2009) 

 
Syftet var att 
undersöka om 
konkret material 
kan hjälpa elever 
med svårigheter i 
matematik att 
förstå det 
abstrakta inom 
subtraktion. 
 

Experimentell 
design och 
observation 

6 elever Åk 3 

Manches & 
O’Malley (2016) 
 

Syftet är att 
undersöka om 
och hur 
laborativt 
material kan 
påverka elevers 
strategier för att 
lösa 
problemlösning. 

Experimentell 
design, intervju 
och observation 

37 elever 4-7 år 

Manches, 

OMalley & 

Benford (2009) 

 

Syftet är att 
jämföra fysiskt 
laborativt 
material med 
virtuella material. 

Experimentell 
design och 
intervju 

135 elever 4-8 år 

Martin & 

Schwartz  

(2005) 

 

Syftet är att 
undersöka hur 
olika åtgärder 
kan ge stöd för 
det abstrakta i 
lärandet när de 
ger eleverna en 
möjlighet att 
anpassa sig och 
därefter tolka om 
sin omgivning. 

Experimentell 
design och 
observation 

100 elever Åk 4-5 
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Bilaga A 
 

Författare 
(År) 

Syfte Metod Population Årskurs 

McNeil, Uttal, 
Jarvin & 
Sternberg 
(2008) 
 

Syftet är att de ska 
undersöka om 
konkreta material 
som är rika och 
realistiska för 
eleverna ger en fördel 
framför inga föremål 
och föremål som är 
orealistiska i deras 
prestation i 
textproblem. 

Experimentell 
design och 
observation 

308 elever Mellanstadiet 

Murdiyani, 
Zulkardi, Putri, 
van Eerde, & 
van Galen 
(2013) 
 

Syftet är att denna 
studie ska bidra till 
utveckling av en 
instruktionsteori för 
subtraktion genom 
aktiviteter som kan 
hjälpa eleverna vid 
lösande av 
subtraktionsuppgifter. 

Experimentell 
design och 
observation 

37 elever Åk 1 

Stacy, Helme., 
Archer & 
Condon 
(2001) 

Syftet är att 
presentera ett nytt 
fysiskt material för 
arbete med decimaltal 
och se hur 
pedagogiskt fysiskt 
material bidrar till 
elevernas 
matematiska 
förståelse. 

Experimentell 
design, intervju 
och observation 

30 elever och 12 
lärare 

Åk 5 

Suh  & Moyer-
Packenham  
(2007) 
 

Syftet är att engagera 
elever med 
algebraiska modeller 
och att inspirera 
eleverna att använda 
informella strategier i 
sitt matematiska 
tänkande. 

Observation 36 elever Åk 3 

Sveider (2016) Syftet är att beskriva 
och analysera elevers 
och lärares 
användande av 
laborativt material i 
arbete med tal i 
bråkform. 

Observation Elever och 
lärare 

Åk 4-6 
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