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motivation for mathematics 

 

Abstract  

Many students think of mathematics as a difficult subject, therefor students have a lack of 

motivation for the subject. The lack of motivation for mathematics has resulted in low results. 

The purpose of this literature review is to advances understanding of how the use of 

manipulatives can increase motivation for students in mathematics education, and how 

teachers´ attitude towards using manipulatives can influence students’ motivation. The 

literature review examine 19 articles using qualitative research approach. The main themes in 

this study are based on the questions in the study. The two main themes are “Teaching with 

manipulatives” theme 1 and “Teachers´ ability towards a manipulative approach” theme 2. 

After reading all articles, they have been categorized into five subcategories. The results show 

that the use of manipulatives in mathematics education has the potential to increase 

motivation, as long as manipulatives are used in a thoughtful way, for the right purpose and 

fulfills certain criteria. These criteria are in this study represented by subcategories. The result 

also show that teachers attitude and knowledge towards using manipulatives are of great 

importance whether students will get motivated or not. The teachers attitude and knowledge 

are abilities that has been revealed in this study that can influence students motivation. At last 

implications for teaching and future research are discussed. 
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Sammanfattning 

Många elever upplever matematik som ett svårt ämne, detta har fått som följd att elever 

känner en bristande motivation för matematik. Elevers bristande motivation för ämnet har 

resulterat i låga resultat. Denna systematiska litteraturstudie vill berika bilden av hur arbetet 

med laborativt material kan öka motivationen för elever i matematikundervisningen, samt hur 

lärarens förmåga till arbetssättet påverkar elevers motivation. Litteraturstudien har en 

kvalitativ forskningsansats och innefattar 19 artiklar. De två huvudteman i denna studie 

baseras på studiens frågeställningar. Det första huvudtemat, huvudtema 1 är “Undervisning 

med laborativt material” och det andra huvudtemat, huvudtema 2 “Lärarens förmåga till ett 

laborativt arbetssätt”. Artiklarna har efter läsning kategoriserats in i fem underkategorier. 

Resultatet av den här studien har visat att ett laborativt material i matematikundervisningen 

kan vara motivationshöjande, om det laborativa arbetssättet är väl genomtänkt, används i rätt 

syfte och uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier representeras i denna studie av 

underkategorier. Resultatet visar även att lärarens attityd och kunskap till ett laborativt 

arbetssätt är av stor vikt för om elever kommer bli motiverade eller ej. Lärarens kunskap och 

attityd är förmågor som har framkommit i denna litteraturstudie och som kan påverka elevers 

motivation. Avslutningsvis diskuteras konsekvenser för undervisning och framtida forskning. 
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1. Inledning 

Många elever upplever att matematik är ett svårt ämne på grund av att matematik kräver 

abstrakt tänkande och förståelse (Häggblom, 2013). Skolan ägnar därför många 

undervisningstimmar åt ämnet matematik, endast ämnet svenska har fler timmar. Timplanen 

för matematik har dessutom ökat de senaste åren (Utbildningsdepartementet, 2016), vilket 

belyser matematikämnets betydelse både i skolan men även i samhället. För att motverka att 

matematik blir sammankopplat med svårigheter är det önskvärt att lärare motiverar sina 

elever, då motivation kan bidra till ökad lust att lära och bättre resultat (Rystedt & Trygg, 

2010). Rystedt och Trygg (2010) menar att motivation för ämnet kan öka när elever erbjuds 

en varierad undervisning. En varierad undervisning innefattar många komponenter där ett 

laborativt arbetssätt med laborativt material kan vara en del av en varierad undervisning, 

vilket denna studie kommer inrikta sig mot. 

 

Under vår praktik ute på skolor har vi uppmärksammat att det ofta finns tillgång till laborativt 

material i klassrummen, men att det inte alltid används i så stor utsträckning. Det har även 

framkommit under vår praktik att digitala hjälpmedel gärna används av elever. Dock har det 

visat sig vara stora skillnader i hur stor utsträckning eleverna har tillgång till digitala 

hjälpmedel. I läroplanen för grundskolan står det skrivet att alla elever ska erbjudas en 

likvärdig utbildning oavsett var i landet man bor (Skolverket, 2011, reviderad 2017). Då 

ekonomiska tillgångar skiljer sig mellan kommuner, leder det till att tillgången till dyrare 

hjälpmedel såsom datorer och Ipad varierar (Riksdagen, 2016). Skolforskningsinstitutet 

(2017) visar i en forskningsöversikt att en lika effektiv undervisning är möjlig utan digitala 

hjälpmedel. I och med kostnaden som digitala hjälpmedel medför är det av intresse att i denna 

studie undersöka hur ett laborativt arbetssätt som inte innefattar digitala hjälpmedel kan öka 

motivationen i matematikundervisningen. Detta då ett laborativt material innebär en mindre 

kostnad och då Rystedt och Trygg (2010) menar att en ökad motivation för ett ämne kan bidra 

till bättre resultat. Wery och Thomson (2013) lyfter dock problematiken med motivation. 

Motivation är personligt kopplat och många lärare känner att de inte kan påverka 

motivationen hos sina elever. Läraren kan dock ha stor betydelse för hur eleverna blir 

motiverade eller ej. Wery och Thomson (2013) menar att det finns olika sätt att uppnå 

motivation och att det kan ta sig i uttryck på olika sätt då motivation är personligt kopplat. En 

elev behöver få ett intresse medan en annan behöver ett tydligt mål för något för att känna 

motivation (Wery & Thomson., 2013). Alla människor blir således inte motiverade av samma 
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sak. Detta visar på att motivation är komplext. 

 

Denna litteraturstudie syftar således till att undersöka hur laborativt material kan användas 

som ett pedagogiskt redskap i matematikundervisningen för att öka motivation hos elever. 

Detta då både Eklöf (2010) och Rystedt och Trygg (2010) belyser att motivation är en viktig 

komponent för att höja resultaten i ämnet matematik, samt för att berika bilden av hur 

motivation kan uppnås då Wery och Thomson (2013) lyfter komplexiteten med motivation. 

Denna studie är av intresse för yrkesverksamma lärare då den sammanställer tidigare 

forskning som lyft väsentliga aspekter kring hur ett laborativt arbetssätt kan gå till. Det blir då 

av intresse att undersöka hur laborativt material kan användas för att öka motivation samt öka 

kunskapen om vilken betydelsen lärares förmåga att använda arbetssättet i ämnet matematik 

har.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna litteraturstudie är att berika bilden av kopplingen mellan ett laborativt 

arbetssätt och lärarens inställning till arbetssättet och elevers motivation i skolämnet 

matematik. Frågeställningarna som den här litteraturstudien kommer undersöka är:  

• Vilka faktorer bidrar till att öka motivation i ämnet matematik i en undervisning med 

laborativt material? 

• På vilka sätt kan lärares förmåga att använda ett laborativt arbetssätt påverka elevers 

motivation till matematik? 

 

1.2 Disposition 

Nedan följer en teoretisk bakgrund, vilken har som uppgift att lyfta fram och förklara centrala 

begrepp som används i den här systematiska litteraturstudien. De centrala begreppen är 

laborativt arbetssätt, laborativt material och motivation. Tillvägagångssättet för metod för 

datainsamling och metod för analys kommer tydligt presenteras. I metod för analys 

presenteras hur resultatet har strukturerats och behandlats. Därefter följer resultat och analys 

vilket inleds med en övergripande kartläggning för att sedan presentera en översiktlig och en 

fördjupad del av resultatet, vilket sker i en analys. Resultat- och analysavsnittet avslutas med 

en sammanfattning av fördjupningsmaterialet. Sedan följer en diskussion i flera delar där 

resultatet diskuteras och konsekvenser för undervisning presenteras. Slutligen diskuteras 

möjligheter för framtida forskning. 
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2. Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel kommer begreppen laborativt arbetssätt, laborativt material och motivation att 

redogöras för. Kapitlet innefattar förklaringar kring hur dessa begrepp används i denna studie 

samt dess betydelse.  

 

2.1 Laborativt arbetssätt 

Schraw, Flowerday och Lehman (2001) menar att ett laborativt arbetssätt kan vara en del av 

en varierad undervisning. Ett laborativt arbetssätt bygger på en undervisning där 

användningen av laborativt material är centralt. Thorén (2009) lyfter fördelar med en varierad 

matematikundervisning, då det öppnar upp för att nå ut till alla elever då alla elever lär sig på 

olika sätt. Thorén (2009) menar vidare att i och med den varierande undervisningen utmanas 

eleven hela tiden till nya sätt att tänka och resonera, både enskilt och tillsammans med andra. 

Detta för att ge eleverna ett bredare perspektiv samt djupare förståelse för matematiska 

problem. Även McIntosh (2008) menar att elever lär sig bäst om de genom samtal får 

möjlighet att uttrycka sina matematiska resonemang.  

 

Enligt Rystedt och Trygg (2009) byggs ett laborativt arbetssätt på en grundstruktur som 

innefattar tre aktiviteter. Först en gemensam introduktion, sedan genomförandet av den 

laborativa aktiviteten, och slutligen en gemensam diskussion och uppföljning. Rystedt och 

Trygg (2009) lyfter ett exempel på hur denna grundstruktur kan användas i geometri med 

hjälp av laborativt material. I exemplet inleds lektionen med att läraren först ger instruktioner 

för vad som ska göras, i det här fallet får eleverna fem stycken lika stora kvadrater. Dessa 

kvadrater ska läggas sida mot sida och sedan bilda så många olika former som möjligt. Dessa 

former ska sedan klippas ut i kartong. Alla figurer samlas in av läraren och sedan förs en 

gemensam diskussion om vilka figurer som är lika, vilken strategi de haft under arbetets gång 

samt hur många fler figurer de tror att de kan finna vid nästa lektion. Målet med lektionen är 

att eleverna på sikt ska komma fram till att det finns 12 olika figurer som är möjliga att skapa 

utefter de förutsättningar de fått. Ett laborativt arbetssätt bygger således på ett gediget 

förarbete och efterarbete i anslutning till den genomförda laborativa aktiviteten. För att 

introduktionen ska bli lyckad krävs en välplanerad och strukturerad förberedelse, vilket i sin 

tur kan leda till en god genomförd aktivitet. Detta ska mynna ut i en givande diskussion som 

läraren sedan behöver reflektera kring för att kunna förbättra lektionen. Diskussion kring den 

laborativa aktiviteten är av stor vikt för att synliggöra matematiken, vilket kan leda till ett 
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effektivare tankesätt och en djupare matematisk förståelse (Rystedt & Trygg, 2009). McIntosh 

(2008) belyser också fördelen med att lägga upp undervisning utifrån en liknande 

grundstruktur som tidigare nämnts, där diskussion är central. Ett exempel är den ”tomma 

tallinjen” där eleverna får placera in tal på en tom tallinje med en bestämd början och ett 

bestämt slut. Detta har som mål att ge eleverna en förbättrad taluppfattning. Exemplet belyser 

även här vikten av en tydlig introduktion som leder till utförandet med det laborativa 

materialet och landar i den viktigaste delen i det här exemplet, diskussionen. Där får eleverna 

uttrycka hur de tänkt och läraren får då en tydlig bild av om eleverna har fått en förbättrad 

taluppfattning (McIntosh, 2008). I den här studien kommer laborativt arbetssätt samt 

laborativt material i klassrummet i relation till motivation undersökas.  

 

2.2 Laborativt material  

Rystedt och Trygg (2010) beskriver arbetet med laborativt material som ett sätt att arbeta 

laborativt i en inspirerande miljö för att öka kreativiteten, och att det laborativa materialet ska 

ses som ett hjälpmedel för att förtydliga någonting abstrakt i matematiken. Begreppet 

laborativt material har en bred innebörd vilket innefattar fysiska material som kan plockas 

isär, sättas ihop och omkonstrueras på olika sätt (Rystedt & Trygg, 2010). Det är även den 

definitionen av begreppet laborativt material som används i denna studie. Rystedt och Trygg 

(2010) lyfter även att det inom digitalisering pratas om laborativa material, men i den här 

studien är intresset dock enbart inriktat mot fysiska laborativa matematikmaterial som inte är 

digitala. Några exempel på laborativa material är: geobräde, klossar, burkar och tärningar, det 

vill säga material som går att laborera med. Men även leksaker som bilar, playmobilgubbar 

och små dinosaurier i olika former och färger kan användas som ett laborativt material. 

Löwing (2004) beskriver laborativt material som en konkretisering av det abstrakta. Även 

Rystedt och Trygg (2009) menar att arbete med laborativt material konkretiserar det abstrakta 

och förenklar förståelsen för matematiska problem. Rystedt och Trygg (2009) poängterar 

dock att laborativt material i sig inte leder till kunskap, men att kunskapen kan öka när det 

laborativa arbetssättet är välgrundat med en pedagogisk tanke, arbetssättet tillåter även flera 

av våra sinnen att uppleva matematik på ett djupare plan (Rystedt & Trygg, 2010).  

 

Ett begrepp som är kopplat till laborativt material är konkret material. Det har framkommit 

under arbetet med denna litteraturstudie att många studier använder begreppen laborativt 

material och konkret material som synonymer då de är användbara när det handlar om ett 

fysiskt material som går att hantera på olika sätt. I denna studie har båda dessa begrepp 
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används för att bredda sökningen för datainsamling, och laborativt material ses som synonymt 

med konkret material. Det vill säga, konkret material innefattas i begreppet laborativt 

material. Ett laborativt material är alltså konkret, men konkret material behöver inte vara 

laborativt då tillexempel en bok kan vara konkret utan att vara laborativ. En manuell 

bedömning om hur det konkreta materialet används har gjorts vid läsningen av artiklarna. 

Därefter har de artiklar som inte behandlar det konkreta materialet laborativt valts bort. 

 

2.3 Motivation 

Motivation kan definieras på flera olika sätt och innebörden av begreppet kan variera. I 

nationalencyklopedin (2018) beskrivs motivation som en term för det som väcker och formar 

ett beteende hos individen och som riktar sig mot olika mål. Det vill säga, motivation är de 

faktorer som väcker ett visst beteende för att uppnå ett bestämt mål. Wery och Thomson 

(2013) menar att motivation är nyckeln till framgång och beskriver motivation som en 

individs behov av att delta i en läroprocess, där individens egen drivkraft är starkt kopplat till 

aktivt deltagande. Att få ett intresse för någonting inom ett ämne hjälper elever att motivera 

sig för ämnet menar Schraw et al. (2001). Wery och Thomson (2013) lyfter lärarens starka 

påverkan på eleverna och deras motivation till ämnet. Visar läraren att hen tror på sina elever 

kommer eleverna skapa en inre tro på sig själva, vilket även det kan leda till en högre 

motivation. Wery och Thomson (2013) målar upp en metaforisk bild av ett kugghjul där 

miljö, sociala aspekter samt lärarens påverkan på sina elever, är av betydelse för hur väl dessa 

tre delar samverkar. Följden av detta blir att om ett hjul sätts i rullning så kommer även de 

andra två att rulla på (Wery & Thomson, 2013). Även Klapp (2015) lyfter att motivation kan 

uppkomma från olika omständigheter och ta sig i uttryck på olika sätt, både genom en inre 

och/ eller en yttre motivation. Nedan kommer definitionen av begreppen yttre och inre 

motivation som används i denna studie redogöras för. 

 

2.3.1 Yttre och inre motivation 

Lundahl (2014) menar att det inom ny forskning om motivation skett en förskjutning från att 

tidigare ha handlat om prestation, vilket kan kopplas ihop med yttre motivation, till att idag 

fokusera mer på kunnandet och kompetenser elever erfar. Yttre motivation kan komma ifrån 

yttre belöningar, som betyg eller beröm. En yttre motivation eftersträvar önskvärda 

prestationer, och beroende på individens erfarenhet av belöning landar den på olika sätt hos 

elever (Klapp, 2015). Inre motivation kan uppkomma när en elev lyckats åstadkomma något 
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(Klapp, 2015), i det här fallet kan en elev känna att den förstått en matematisk uppgift. 

Lundahl (2014) beskriver inre motivation som en slaggs inre drivkraft och om eleven får en 

förståelse för vilken nytta hen kan ha av undervisningen, kan detta också bidra till en ökad 

inre motivation. Wery och Thomson (2013) beskriver att elever med en hög inre motivation 

får bättre resultat än de elever som har en låg inre motivation. Exempelvis kan användning av 

laborativt material utifrån inre motivation tydliggöra matematiken för att uppnå förståelse.  

 

Illustrationen här nedan visar att om eleven har en inre motivation är målet att förstå en 

matematisk uppgift. Om en yttre motivation styr, kan laborativt material användas i 

matematikundervisning för att få beröm, belöning eller som ett sätt att fördriva tiden. 

Huvudsyftet för eleven är då inte nödvändigtvis att hen känner ett driv att lära sig matematik, 

fokus kan istället vara viljan att få en belöning. Detta görs då via en matematisk uppgift trotts 

att huvudsyftet för eleven inte är den matematiska kunskapen. Den breda pilen i illustrationen 

här nedan, vilken går från yttre motivation till belöning behöver alltså gå via en matematisk 

uppgift för att eleven ska få en belöning. Detta tydliggörs i illustrationen. Belöningen kan 

tillexempel vara att få beröm av sin lärare. Arbetet med de matematiska uppgifterna kan ändå 

leda till kunskap, trots att det inte är målet för eleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 1. Yttre och inre motivation 

 

 

Belöning 
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2.3.2 Yttre och inre motivation och undervisning 

Enligt Klapp (2015) är forskare oense om hur stor plats yttre motivation bör ha i klassrummet. 

Den inre motivationen anses vara en bättre drivkraft för att få bättre resultat i undervisningen 

än en yttre motivation, då den sistnämnda inte nödvändigtvis hjälper eleven att utvecklas 

(Lundahl, 2014). En del forskare menar att en belöning i form av en guldstjärna kan vara 

motiverande för stunden, men inte i det långa loppet. Däremot kan en yttre motivation öka 

deltagandet och bidra till fler lärotillfällen trots att ingen motivation utöver den yttre 

belöningen finns. En yttre motivation kan ändras till inre motivation om eleven inser syftet 

med undervisningen (Klapp, 2015). Lundahl (2014) menar dock att en stark inre motivation är 

nödvändig för att orka lägga ner det arbete som krävs för att införskaffa ny kunskap och 

utvecklas. I det här kapitlet har motivation presenterats och behandlats utifrån yttre och inre 

motivation för att tydliggöra begreppet motivation, då motivation är komplext och kan ta sig i 

uttryck på många olika sätt. Arbete med laborativt material har som avsikt att hjälpa elever få 

en djupare förståelse för ett matematiskt problem. Vidare kommer det laborativa materialets 

påverkan på elevers motivation till ämnet matematik diskuteras under resultat och analys. 

 

 

3. Metod 

Den forskningsöversikt som följer är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att tidigare 

forskning sammanställts utifrån ett ämne eller problemområde (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Sökord har sedan på ett systematiskt sätt valts ut. I följande kapitel 

kommer först valet av systematisk litteraturstudie som metod motiveras. Metoden för 

datainsamling kommer sedan redovisas, därefter följer en beskrivning av de urvalskriterier 

som gjorts samt vilken reliabilitet och validitet den här studien innefattar. Därefter följer 

etiska överväganden som gjorts i processen och slutligen presenteras en redovisning kring hur 

analysen av det insamlade materialet behandlats under kapitlet “analys av 

fördjupningsmaterial”. 

 

3.1 Varför systematisk litteraturstudie  

En systematisk litteraturstudie har valts som metod för denna studie då en stor mängd 

forskning ger möjlighet att kartlägga slutsatser och sammanställa resultat från flera olika 

studier, vilket ger ett brett underlag. Ytterligare en fördel med en systematisk litteraturstudie i 

utbildningsvetenskaplig forskning, som Eriksson Barajas et al. (2013) belyser är möjligheten 
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att med vetenskapligt stöd kunna rekommendera en viss metod eller åtgärd för verksamma 

inom en bransch.  

 

3.2 Metod för datainsamling 

Den databas som i huvudsak använts för datainsamling i denna studie är Web of Science. En 

artikel är dock hämtad från e- tidskrifter Örebro universitet. Alla publicerade artiklar i Web of 

Science är granskade, vilket säkerställer en hög kvalité redan vid ett första urval. Sökord som 

skrivits med en trunkering, som math*, learn*, teach*, och så vidare användes för att fånga in 

samtliga ord som inleds på detta sätt. Söksträngen innehåller också de booleska operatorerna 

AND och OR. AND för att avgränsa sökningen och OR för att utöka sökningen. Sökningarna 

innehåller till stor del samma sökord, vilket ledde till att flera artiklar återkom i sökningarna. 

Att fler sökord lades till bidrog dock till en bredare sökning vilket resulterade i fler artiklar. I 

den här studien används de engelska begreppen ”manipulative*” och “hands-on” som 

översättningar av begreppet laborativt material. ”Laborat*” har även används som sökord. Det 

är också de begreppen som förekommer i de sökningar som gjorts i denna studie. I 

söksträngen för den här litteraturstudien har även “concrete*”, det vill säga konkret material 

varit aktuellt då det kan användas laborativt. “Motivat*” och “intrest” lades in i söksträngen 

för att omringa artiklar som behandlade motivation i anslutning till laborativt material. Olika 

ord för grundskolan har använts för att fånga in en viss åldersgrupp, de ord som använts är: 

“primary school* OR elementary school* OR ground school*”. Sökorden “educat*, learn*, 

teach* och instruction*” har också varit centrala i sökningen då studien ämnar att undersöka 

undervisningssituationer i skolan. Även “experiment*” lades in i söksträngen för att vidga den 

och fånga in artiklar som behandlade experiment i anslutning till laborativt material. En första 

sökning för datainsamling påbörjades med de ovannämnda sökorden. Inkluderingskriterier vid 

val av artiklar var följande: 

 

• Texter där fulltext varit tillgängliga. 

• En koppling till laborativt material och till motivation i matematikundervisningen. 

• Ett fokus på läraren i förhållande till ett laborativt arbetssätt och motivation. 

 

Den första sökningen resulterade i 426 träffar, och efter två avgränsningar kvarstod 133 

artiklar. 18 av dessa artiklar valdes sedan efter manuellt urval. Ytterligare en sökning gjordes 

vilken gav 640 träffar. Efter avgränsningar gav sökningen 110 artiklar. Efter manuellt urval 
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valdes 14 artiklar ut. En snöbollssökning gjordes sedan i Web of Science baserat på tidigare 

studentarbeten som behandlat liknande områden, vilket resulterade i ytterligare 3 artiklar. 

Därefter lades artikeln från e- tidskrifter Örebro universitet till (se: Bilaga 7). Detta 

resulterade i 36 utvalda artiklar, vilka alla lästes i sin helhet. Därefter valdes 17 artiklar bort 

då de inte ansågs relevanta för studien. Slutligen användes således 19 artiklar för kartläggning 

av denna systematiska litteraturstudie.  

 

 

Sökningsmall: 

Databas, 

datum 

Sökord/ kombination av sökord Avgränsningar Träffar 

Wos 

180406 

math* AND (manipulative* OR concrete* OR hands 

on OR laborat* OR experiment*) AND (teach* OR 

learn* OR instruction*) AND (motivat*) AND 

(educat* OR primary school* OR elementary school* 

OR ground school*) 

Ingen avgränsning 

Avgränsning 1: 

Education 

Educational 

research 

Avgränsning 2: 

Article 

Manuellt urval: 

426 

 

257 

 

 

133 

 

18 

Wos 

180409 

math* AND (manipulative* OR concrete* OR hands 

on OR laborat* OR experiment*) AND (teach* OR 

learn* OR instruction*) AND (motivat* OR interest) 

Ingen avgränsning 

Avgränsning 1: 

Education 

Educational 

research 

Avgränsning 2: 

Article 

Manuellt urval: 

640 

 

318 

 

 

110 

 

14 

Figur 2. Tabell över sökningen (bilaga 6) 

 

 

3.2.1 Urvalskriterier 

Urvalskriterier har gjorts vid läsning av rubriker och abstract, där artiklar som behandlat 

ämnen kring laborativt material och motivation har valts ut. Artiklar som i huvudsak 

behandlat motivation i förhållande till dator eller ipad har medvetet valts bort då det inte varit 
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av intresse för denna studie. En avgränsning av publicerings år från 2010 till 2018 påbörjades, 

men då den resulterade i ett för snävt antal träffar valdes därför den avgränsningen bort. 

Samtliga artiklar som inte innehöll fulltext valdes bort redan vid läsning av rubriker och 

abstract. Trots att ett systematiskt urval genomförts så finns en medvetenhet kring att 

väsentliga artiklar kan ha förbisetts på grund av språkförbistring, då alla artiklar är skrivna på 

engelska. Synonymer till de sökord som valts kan därför ha exkluderats. 

 

3.3 Reliabilitet och validitet 

Vid en systematisk litteraturstudie redovisas tillvägagångssätt av insamlad data samt 

urvalsmetoder, vilket öppnar upp för granskning av studien. Vilken litteratur som slutligen 

väljs och de avgränsningar som görs är en väsentlig del av arbetet i en systematisk 

litteraturstudie, då artiklar som valts ut måste vara representativa för studien och dess syfte 

(Hartman, 2003). Reliabiliteten i detta arbete går således att säkerställa då redovisning av den 

metod för datainsamling som använts tydligt redogjorts för. Benämning av olika begrepp i 

den här studien eftersträvar att beskrivas på likadant sätt varje gång det nämns för att öka 

reliabiliteten i studien ytterligare. Detta kan säkerställas genom att tydliga definitioner av 

begreppen som används i studien har klargjorts i teoretisk bakgrund. Sökmatrisen med dess 

utskrivna söksträngar ger sedan möjlighet att replikera, det vill säga upprepa sökningen och få 

samma artiklar om samma söksträng används. För att kunna omringa studien syfte gjordes 

flera sökningar vilket resulterade i de söksträngar som presenterats i sökmatrisen, (se: Figur 

2.). Studier bör uppnå en hög validitet, det vill säga en hög trovärdighet för att läsaren ska 

kunna känna tillförlitlighet till texten. Studien har därför systematiskt undersökt det som 

verkligen ämnas undersökas för att uppnå hög validitet. Det vill säga, syftet och 

frågeställningen har undersökts och kommer att besvaras i studien.  

 

3.4 Etiska överväganden 

Etiska aspekter är en viktig del i all forskning och etiska riktlinjer som finns bör följas. 

Vetenskapsrådet (2017) utgår från fyra krav när det gäller god forskningsetik. Dessa krav är; 

kravet på samtycke, konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet. I och 

med att detta är en systematisk litteraturstudie som utgår från tidigare forskning förutsätts att 

dessa fyra etiska krav är uppfyllda, då all litteratur som ingår i denna studie genomgått en 

vetenskaplig granskning. I denna litteraturstudie presenteras datainsamlingssökningarna som 

använts för uppfylla etiska krav (Vetenskapsrådet, 2017). Urvalets som gjorts kan således 
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granskas med hjälp av söksträng och urvalskriterier som presenteras ovan. Ingången i arbetet 

har varit att inte ha förutfattade meningar för att inte omedvetet påverka studiens resultat. 

Detta har gjorts genom att läsa alla artiklar i sin helhet innan en analys av hur artiklarna hängt 

samman påbörjats. Trotts det finns det dock en risk att förutfattade meningar kan påverka 

analysen. Eriksson Barajas et al. (2013) lyfter vikten av att inte undanhålla information som 

inte stödjer studiens tes. Därför presenteras all information som är väsentlig för studien i 

studiens resultat. 

 

3.5 Metod för analys 

Metod för analysarbetet består av två steg. Det första steget är en översikt över hur 

analysarbetet av artiklarna gått till. Den andra delen är en fördjupning vilken beskriver 

huvudteman, underkategorier samt motivation som denna studie innefattar. Sedan följer en 

förklaring över hur arbetet med valet av fördjupningsartiklar gått till. 

 

3.5.1 Översikt 

Eriksson Barajas et al. (2013) menar att en kvantitativ och en kvalitativ forskningsansats utgår 

från skilda traditioner. Med en kvantitativ ansats ligger fokus på att mäta data och framställa 

resultat med siffror och diagram. I en kvalitativ studie ligger utgångspunkten i att tolka och 

skapa mening (Eriksson Barajas et al., 2013). Den forskningsansats som ligger till grund för 

denna studie är kvalitativ. Efter att alla artiklar lästs påbörjades ett analysarbete med en 

kvalitativ ansats utifrån grundad teori. Detta genom att dela upp och koda innehållet i de 19 

utvalda artiklarna, vilket resulterade i olika underkategorier. Uppdelningen av artiklarna är till 

för att tydliggöra likheter och skillnader. Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver grundad 

teori som att bearbetning av ett material leder till en teori och inte i förväg utgår från en 

bestämd teori. Detta arbetssätt ledde till att synteser skapades, vilket resulterade i fem 

underkategorier baserade på de teman som visat sig i artiklarna och som kan bidra till att 

svara mot studiens syfte samt frågeställningar. Alla artiklar är lästa i sin helhet för att på så 

sätt kunna bilda sig en helhetsförståelse för innehållet. Detta ledde till att olika grupperingar 

av artiklarnas huvudsakliga resultat sammanställdes och analyserades, för att sedan 

kategoriseras. Utgångspunkten vid läsning av artiklarna var att hitta svar på artikelns syfte, 

metodval samt de slutsatser som forskningen kommit fram till. Flera av artiklarna berör 

liknande teman vilket ledde till att några artiklar förekommer i fler än en underkategori. 

Indelningen av artiklarna är i så stor mån det varit möjligt ändå indelade utefter det tema som 
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varit mest genomgående i varje artikel. Detta för att säkerställa att syftet med denna 

litteraturstudie uppfylls och frågeställningarna besvaras, så att kunskapen om hur ett laborativt 

arbetssätt kopplat till motivation tillgängliggörs. I och med detta var det första steget i 

analysen avslutat. 

 

3.5.2 Fördjupning 

Ett första fokus har legat på att kartlägga hur genomförandet av ett laborativt arbetssätt 

påverkar motivationen hos elever. Studiens två huvudteman baseras således på studiens 

frågeställningar. Under det första huvudtemat, huvudtema 1 “Undervisning med laborativt 

material”, framkom under läsning av artiklarna olika faktorer vilka avser besvara vår första 

frågeställning. Dessa faktorer indelades i 3 underkategorier. Dessa underkategorier är: 

“Verklighetsanknytning”, “Kommunikation” och “Nyfikenhet”. Under det andra huvudtemat, 

huvudtema 2 “Lärarens förmåga att använda ett laborativt arbetssätt”, framkom 2 

underkategorier, vilka avser besvara studiens andra frågeställning. Dessa är: “Lärarens 

attityd” och “Lärarens kunskap”. Hur dessa kategorier kopplas samman med motivation 

tydliggörs med en illustration i resultatet. Det framkom i artiklarna att begreppet motivation 

beskrivs och karakteriseras på olika sätt. De ord som uppkom vid läsning av artiklarna och 

som i denna studie kopplas samman med motivation är följande 5 begrepp: intresse, 

deltagande, förståelse av nyttan, engagemang och vilja (se: Figur 3). De 5 begrepp som 

berörde ämnet motivation och som var mest frekventa valdes därför ut som olika delar av 

motivation. Dessa 5 begrepp kopplas sedan på ett eller annat sätt samman med alla 5 

underkategorier, och motivationsbegreppen förekommer under fler än en underkategori. 

Vidare i studien kommer dessa begrepp användas för nyansera bilden av motivation. Av de 

utvalda 19 artiklarna överlappar tre artiklar varandra. En artikel behandlas i både “Lärarens 

attityder” och “Lärarens kunskap”. Två artiklar behandlas i både “Kommunikation” och 

“Lärarens kunskap”. Dessa artiklar lyfter viktiga aspekter inom de ovannämnda kategorierna 

som är relevanta inom varje kategori, därför har valet gjorts att behandla dem i fler än en 

kategori.  

 

Av alla de artiklar som representerar en kategori är majoriteten empiriska studier där mixed-

method var en vanligt förekommande metod. Mixed-method innefattar både en kvantitativ 

och en kvalitativ forskningsansats när båda ingår i samma projekt (Bryman, 2008). Att 

majoriteten av artiklarna i denna studie är empiriska studier är ett aktivt val då det säkerställer 
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en förstahandsinformation. Dock förekommer ett par litteraturstudier då artiklarna bidrar med 

väsentliga slutsatser för denna studie.  

 

Efter att kartläggningen av underkategorierna var slutförd fortlöpte analysarbetet, och därefter 

inleddes ett mer fördjupat tolkningsarbete där noggrann läsning förekommit vid upprepade 

tillfällen utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Detta ledde till en ny urvalsprocess där en 

artikel, och i vissa fall två artiklar valdes ut som fördjupningsartiklar från varje underkategori. 

De kriterier som dessa valdes utefter var att artiklarna skulle ha ett tydligt syfte, metod och 

slutsats, samt att artiklarna skulle ha tydliga exempel på hur det laborativa arbetssättet 

genomförts. Samtliga fördjupningsartiklar har vid analysarbetet sammanställts utefter dessa 

kriterier och presenteras i bilagorna ett till fem.   

 

 

4. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer först en övergripande kartläggning av alla artiklar som ingår i studien 

presenteras för att på så sätt ge en inblick över forskningsfältet. Detta leder till en presentation 

och illustration av huvudteman samt underkategorier som använts i studiens kartläggning. 

Därefter följer en resultatöversikt av de utvalda fördjupningsartiklarna inom respektive 

underkategori. Dessa resultat kommer sedan sammanfattas. 

 

4.1 Övergripande kartläggning  

Av de 19 artiklar som denna studie utgår ifrån är alla publicerade inom åren 2006-2018. 

Artiklarna är till största del, 42 % publicerade i USA. De övriga 58 % som ingår i denna 

studie är publicerade i 10 andra länder. Dessa är: Frankrike, Iran, Turkiet, Portugal, 

Nederländerna, Finland, Tyskland, Sydafrika, Cypern och Ryssland. Artiklarna är till 

övervägande del kvalitativa i sin form, men det finns artiklar där forskarna använt sig av både 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Två artiklar är litteraturstudier och de flesta artiklar 

undersöker elever i åldrarna sju till tretton år, det vill säga grundskoleelever. Det finns dock 

ett fåtal artiklar i denna studie som har forskat kring förskolebarn samt på gymnasieelever, 

men det rör sig endast om sammanlagt tre artiklar. I huvudtema 1 återfinns 3 underkategorier. 

Detta huvudtema innefattar totalt 14 artiklar, varav underkategorierna innehåller 8, 4 

respektive 2 artiklar. Under huvudtema 2 återfinns 2 underkategorier som innefattar totalt 7 
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artiklar. Dessa underkategorier innehåller 5 respektive 3 artiklar, varav en förekommer i båda 

underkategorierna. 

 

 

Huvudtema 1: Undervisning med laborativt material 

➢ Underkategori: Verklighetsanknytning 

➢ Underkategori: Kommunikation 

➢ Underkategori: Nyfikenhet 

 

Huvudtema 2: Lärarens förmåga att använda ett laborativt arbetssätt 

➢ Underkategori: Lärarens attityd 

➢ Underkategori: Lärarens kunskap  

 

4.2 Analys och illustration 

Nedan finns en illustration för att tydliggöra uppdelningen av kartläggningen i denna studie. 

Då studien utgår från undervisning med laborativt material och lärarens förmåga att använda 

ett laborativt arbetssätt samt hur de förhåller sig till motivation, kommer dessa vara 

utgångspunkten i illustrationen. Under huvudtema 1 har kartläggningen resulterat i tre 

underkategorier. Huvudtema 2 har resulterat i två underkategorier. Alla underkategorier har 

sedan kopplas till motivation på ett eller annat sätt. Motivation sågs i början av kartläggningen 

som ett entydigt begrepp. Under arbete med denna studie framkom dock att motivation är mer 

komplext än så. De ord som kopplas ihop med motivation har i den här kartläggningen landat 

i följande ord: intresse, deltagande, förståelse av nyttan, engagemang samt vilja. Då 

motivation visat sig vara komplext har motivation i den här studien begränsats till de 

motivationsord som beskrivits här ovan. I resultatet av artiklarna kommer dessa ord behandlas 

genomgående och förekomma i flera olika underkategorier, och ska då förstås som att de är en 

del av motivation och således kopplas till motivation. Relationen mellan underkategorier och 

studiens motivationsord förtydligas i: Figur 3. 
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Figur 3. Illustration av huvudteman respektive underkategorier och dess koppling till motivation 

 

 

4.3 Undervisning med laborativt material 

Artiklarna inom detta huvudtema undersöker hur laborativt material används i 

undervisningen. Artiklarna lyfter olika undervisningssituationer där laborativt material är 

användbart. Underkategorierna skapades utefter de arbetssätt och användningsområden som 

var mest framträdande i artiklarna. Under följande kapitel kommer en presentation över 

underkategorierna för detta huvudtema kartläggas. 

 

4.3.1 Verklighetsanknytning 

Denna kategori innefattar 8 artiklar vilka behandlar undervisning baserad på någon form av 

verklighetsanknytning. De motivationsord som framkommit i denna studie och som kopplas 

d,  e 
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till motivation i den här underkategori är: intresse, deltagande, förståelse av nyttan och 

engagemang. Många artiklar behandlar aktiviteter i form av projekt, där användningen av 

laborativt material är central. Dessa projekt har en tydlig verklighetsanknytning, eller är 

projekt där material med verklighetsanknytning är central. Med verklighetsanknytning menas 

när elever kunnat koppla projekt de haft i skolan med något på hemmaplan, eller något som 

varit av intresse för eleverna även utanför skolan. Ett exempel på en sådan aktivitet, som 

Remijan (2016) lyfter, är ett projektarbete där eleverna bland annat fick träffa arkitekter. 

Eleverna besökte deras arbetsplatser och fick bygga egna modeller. Det framkom i både 

Remijans (2016) och Savelsbergh, Prins, Rietbergen, Fechner, Vaessen, Draijer och Bakkers 

artiklar (2016) att verklighetsanknytning, då projektet var nära sammankopplad med ett yrke, 

ökade intresse. Det visade sig även att deltagande och elevernas förståelse av nyttan för 

kunskapen ökade genom detta arbetssätt. När intresse hos eleven infann sig påverkade det 

elevens motivation, och artiklarna visar på att intresset kunde uppkomma från både yttre och 

eller inre motivation. 

 

Både Kermani och Aldemirs (2015), och Rizia, Gholamib och Koulaynejadc (2011) behandlar 

i respektive artikel praktiska aktiviteter som till exempel experiment. Experimenten i 

artiklarna kunde vara exempelvis arbete med vardagsrelaterade, elevnära intresseområden där 

matematik applicerades in. Eleverna fick bland annat experimentera med något laborativt 

material inom något delområde i matematik. Efter att ett experiment utförts kunde detta 

resultera i att eleverna fick göra en tillhörande tabell för att synliggöra matematiken 

ytterligare. Inan och Inan, (2015) menar att projektarbeten bör ha utgångspunkt i elevernas 

intresse och att eleverna ska känna egen koppling till projektet, vilket även Lasica, Katzis, 

Meletiou- Mavrotheris och Dimopoulos (2016) belyser. Det vill säga, eleverna ska ha förstått 

den egna vinningen av att lära sig något för framtiden och uppgiften ska kännas “äkta”. 

Thuneberg, Salmi och Fenyvesi (2017) kommer till slutsatsen att ett projektarbete leder till 

ökad motivation när eleverna kan koppla det till verkligheten och något som existerar på 

riktigt. Flera artiklar kommer till slutsatsen att projektbaserade aktiviteter leder till ett ökat 

lärande och en ökad kunskap, i och med det ökade deltagandet i projekten. Här framkommer 

det således att ett deltagande, vilket är ett motivationsord som identifierats i denna studie, kan 

öka motivationen hos eleven. Thunebergs et al. (2017) resultat visar dock att de elever som 

tidigare inte haft intresse för matematik inte heller fick ett ökat intresse vid projektarbeten. 

Yıldızl och Saban (2016) menar att de elever som visade sig ha ett sämre självförtroende för 

matematik inte heller påvisade högre motivation för att lära sig ämnet. Däremot menar Yıldızl 
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och Saban (2016) att elever som fick vara med och påverka undervisningsaktiviteter blev mer 

självständiga, vilket Yıldızl och Saban (2016) lyfter som positivt då självreglerat lärande är 

något som är eftersträvansvärt då det ger elever ett ökat självförtroende för det som ska läras 

in. Yıldızl och Saban (2016) lyfter även dom positiva effekter av interaktion mellan elever, då 

det har visat på ökad samarbetsvilja och minskad konkurrens.  

 

Enligt Thunebergs et al. (2017) ökade engagemanget hos eleverna när de fick möjlighet att 

utföra praktiska inlärningsaktiviteter där de fick reflektera och själva komma fram till en 

slutsats, och därmed lära sig något nytt. Här är det engagemang som lyfts som en del av 

motivation. När lektionerna utgått från något som engagerat eleverna har engagemanget för 

uppgiften ökat, och på så sätt även intresset att utföra uppgiften. Savelsbergh et al. (2016) 

diskuterar praktiska inlärningsaktiviteter och förklarar att en aktivitet som lämpar sig för en 

specifik uppgift är engagerande för eleverna. Savelsbergh et al. (2016) menar att den praktiska 

undervisningen är särskilt avgörande under de tidiga skolåren. Detta ger en indikation att det 

lämpar sig att genomföra dessa former av undervisning för elever i årskurserna 1-3, då detta 

kan leda till en tidig ökad motivation för ämnet matematik.  

 

Sammanfattningsvis behandlar artiklarna hur verklighetsanknytning kan öka elevernas 

intresse, engagemang, deltagande, och öka en förståelse av nyttan av kunskapen om eleverna 

känner en verklighetsanknytning till ett projekt. Många artiklar kom i sitt resultat fram till att 

projektarbeten gynnar elever. Alla artiklar var dock inte helt eniga om detta sätt att arbeta 

leder till ett ökat intresse för det matematiska projektet.  

 

4.3.2 Kommunikation 

Under denna kategori placerades 4 artiklar in. Samtliga artiklar under denna kategori lyfter 

vikten av att som lärare kunna erbjuda en varierad undervisning med laborativt material. De 

motivationsord som framkommit i denna studie och som kopplas till motivation i den här 

underkategorin är: deltagande, förståelse av nyttan och engagemang. Henderson Pinter, 

Merritt, Berry III, Rim- Kaufman (2017) och Rakes, Valentine, McGatha och Ronau (2010) 

menar att det är vid introduktionen av en lektion som lärare oftast använder laborativt material 

för att tydliggöra någonting inom matematiken och för att skapa ett ökat deltagande och 

engagemang hos eleverna. Detta för att en djupare förståelse för det som ska behandlas ska 

kunna uppnås, då användningen av laborativt material vid introduktion kan leda till ett 

engagemang hos eleverna. Vid läsning av Henderson Pinter et al. (2017) och Rakes et al. 
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(2010) artiklar framkom att laborativt material var vanligt förekommande vid instruktioner 

med syfte att introducera något nytt för eleverna. Det framkommer i Henderson Pinters et al. 

(2017) artikel att laborativt material används vid introduktioner för att sätta matematiken i ett 

sammanhang där den är viktig, och för att öka deltagandet i form av kommunikation hos 

eleverna. Kommunikation användes i klassrummet för att eleverna skulle få förklara hur de 

använt sig av ett material och hur det tydliggjort ett matematiskt problem. Det laborativa 

materialet skapade samtal då eleverna fick presentera hur de använt materialet och vad de 

kommit fram till. Här lyftes vikten av ett öppet klassrumsklimat där läraren tyckte att det 

laborativa arbetssättet hjälpte eleverna att reda ut missförstånd och såg därför kommunikation 

i kombination med laborativt material som någonting eftersträvansvärt. Detta då materialet 

kunde skapa samtal i klassen kring hur det bäst kunde användas i olika sammanhang. Flera av 

artiklarna drar slutsatsen att detta gör att eleverna får en förståelse för varför den matematiska 

kunskapen är väsentlig.  

  

Henderson Pinter et al. (2017) beskriver introduktionen som den viktigaste delen av lektionen. 

Parke och Lane (2010) menar att laborativt material är vanligast förekommande vid 

instruerande uppgifter, de används då för att tydliggöra något inom matematiken. Vid 

intervjuer i Parke och Lanes (2010) artikel framkom dock att lärarna använde laborativt 

material utan att reflektera över att det var ett laborativt material. Forskarnas slutsats blev att 

användningen av laborativt material troligtvis används i ännu högre grad än vad som framkom 

i just den studien. Använder lärare laborativt material vid introduktioner för att tydliggöra 

något och för att uppnå ett ökat deltagande, kan det vara positivt så länge läraren är medveten 

om hur laborativt material fyller sitt syfte bäst. Ytterligare en poäng som flera av artiklarna 

lyfter, däribland Carbonneau, Marley och Selig (2013) är att elever genom laborativ 

introduktion kan få en ökad förståelse för nyttan av användningen av materialet i 

matematiken. Eleverna hade lättare att få en förståelse av nyttan med kunskapen när de fått 

kommunicera kring hur de tänkt. Detta i och med att det laborativa materialet kan visa på hur 

matematiska kunskaper kan användas i vardagen men också för att det synliggör och 

förtydligar matematiken.  

 

Dessa artiklar omfattar således vikten av en god introduktion där kommunikation visat sig 

vara en stor del av introduktionen. Det har även framkommit att introduktionen med fördel 

kan stödjas med laborativt material, då det laborativa materialet i artiklarna visat sig 

förekomma mest vid instruerande tillfällen. Artiklar lyfter dessutom att laborativt material kan 
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öka deltagande genom exempelvis kommunikation. Det framkom i artiklarna att det som var 

mest framträdande som motivation var att skapa ett engagemang hos eleverna. För att det 

laborativa materialet ska kunna användas av elever behöver det tillgängliggöras, det vill säga 

finnas tillgängligt i klassrummet så att eleverna själva kan välja att använda det vid behov.  

 

4.3.3 Nyfikenhet 

Under denna kategori placerades 2 artiklar in. I artiklarna behandlas det laborativa materialets 

syfte, samt olika för och nackdelar med användningen av ett laborativt material i 

matematikundervisningen. De motivationsord som framkommit i denna underkategori är 

följande: intresse, deltagande, förståelse av nyttan och engagemang. En fördel som 

framkommer i artiklarna är att ett laborativt arbetssätt ger lärare möjlighet att väcka 

nyfikenhet hos eleverna, vilket kan göra att eleverna känner att de blir intresserade och i större 

utsträckning motiverade till att delta i undervisningen (McNeil & Jarvin, 2019). Det 

framkommer även i artiklarna att det laborativa materialet behöver anpassas eftersom det kan 

vara utmanande då det kräver två representationer, en där det laborativa materialet används 

och en med matematiska symboler. Artiklarna beskriver att ett intresse hos eleverna för 

materialet infinner sig om materialet som används i undervisningen redan är kopplat till nöje. 

Campos och Moreira (2015) lyfter sällskapsspel som ett exempel på material som utanför 

skolan är kopplat till nöje, men som i undervisningen kan användas som ett laborativt 

material. I artikeln framkom det att användningen av dessa sällskapsspel var engagerande för 

eleverna. Detta dels för att spelet i sig skapar en motiverande miljö, men även för att det kan 

motivera eleverna att vilja vinna spelet, vilket kan kopplas till att en yttre motivation kan 

skapas om en nyfikenhet till undervisningen införlivas. Campos och Moreira (2015) menar att 

även leksaker kan användas som ett laborativt material, dessa hade då som syfte att fylla ett 

matematiskt syfte och användes som ett hjälpmedel för eleverna och för att öka deltagande i 

undervisningen. I och med användningen av sällskapsspel i undervisningen kan eleven öka sin 

uppmärksamhet och sitt fokus till enbart spelet, då antingen för att eleven förstått nyttan av 

kunskapen eller med syfte att vinna. Här kan således både en inre och eller yttre motivation 

hjälpa eleven. Vilken kunskap som eleven blir mest hjälpt av är dock individuellt.  

 

McNeil och Jarvin (2009) lyfter i sitt resultat att minnet kan förbättras då ett laborativt 

arbetssätt används i undervisningen. Det fysiska materialet konkretiserar det abstrakta och 

hjälper eleven att komma ihåg något då fler än ett sinne använts. De risker som McNeil och 

Jarvin (2009) lyfter med användningen av materialet är att då materialet inte är ett tydligt 
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undervisningsmaterial finns en risk att eleverna kan börja leka med det. Det framkom att detta 

medförde att den pedagogiska funktionen försvann. 

  

För att summera kan sällskapsspel som används i matematikundervisningen leda till en yttre 

motivation hos eleverna, vilket i och med en nyfikenhet kan bidra till ett ökat deltagande i 

undervisningen. Därmed inte sagt att eleverna inte lär sig matematik, men målet för eleven 

behöver då inte vara den matematiska kunskapen utan vinsten i spelet. Sammanfattningsvis 

menar McNeil och Jarvin (2009) att laborativt material kan användas som en 

motivationshöjare för att öka ett intresse och ett engagemang för matematik. McNeil och 

Jarvin (2009) lyfter även risker med användningen av laborativa material, när det laborativa 

materialet används utan att synliggöra och tydliggöra matematik.  

 

4.4 Lärarens förmåga att använda ett laborativt arbetssätt 

Det som utmärker det andra huvudtemat är lärarens förmåga, attityd och kunskap om ett 

laborativt arbetssätt. Här berörs lärarens egen förmåga att använda ett laborativt arbetssätt 

kopplat till elevernas motivation till ämnet matematik. Underkategorierna bildades efter vilket 

perspektiv, lärarens attityd eller lärares kunskap som var mest genomgående i artiklarna. 

Under följande kapitel kommer en presentation över underkategorierna för detta huvudtema 

kartläggas. 

 

4.4.1 Lärarens attityd  

Denna kategori representeras av 5 artiklar. Dessa artiklar lyfter lärarens attityd gentemot ett 

laborativt arbetssätt. De motivationsord som framkommit i denna underkategori är följande: 

engagemang och vilja. Flera av artiklarna, däribland Scherer, Beswick, DeBlois, Healy och 

Opitz (2016) artikel lyfter läraren som en betydande faktor för hur bra undervisningen med 

laborativt material kommer bli. Wang, Utemov, Krivonozhkina, Liu och Galushkin (2017) 

menar att läraren måste ha en vilja att införa innovativa former av pedagogisk verksamhet för 

att kunna nå ut till och engagera elever. Läraren är den som väljer arbetssätt och ger eleverna 

förutsättningar för att kunna välja att arbeta laborativt. Därav behöver läraren ha en god 

inställning och attityd till arbetssättet om det ska kunna presenteras fördelaktigt för eleverna. 

Det framkom i Dickers (2015), samt i Garderen, Scheuermann, P och Murrays (2018) artiklar 

att utan en tydlig introduktion från lärarens sida hade eleverna inte möjlighet att på bästa sätt 

utnyttja materialet till fullo. Eleverna fick alltså inte bästa förutsättningar för att skapa vare sig 
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en inre eller yttre motivation då de inte fick verktygen för att använda materialen. Ett exempel 

från Correa, Perry, Sims, Miller och Fangs (2006) artikel är att de lärare från USA som deltog 

i studien, och som arbetade med de yngre åldrarna, var mer positivt inställda till 

användningen av laborativt material än de lärare från Kina som arbetade med samma åldrar. 

Detta visar i Correas el al. (2006) studie att lärarens attityder till användningen av laborativt 

material varierar mellan länder beroende på vilken undervisningskultur som är rådande.  

 

Sammanfattningsvis lyfter de flesta artiklar under denna kategori att lärare som hade en 

positiv inställning till arbetssättet fick eleverna att prestera bättre resultat. Detta ledde även till 

att eleverna fick en ökad motivation till ämnet. De lärare som inte själva hade en positiv 

attityd till användningen av ett laborativt arbetssätt fick inte heller eleverna att prestera samma 

resultat och inte heller engagera sig i undervisningen, så som de lärare som hade en positiv 

attityd från början. Det framkom således tydligt i artiklarna att lärare som hade en positiv 

attityd för arbetssättet och vilja att använda laborativt material i sin undervisning kunde 

påverka elevers engagemang för matematik. Motivation kunde således påvisas med hjälp av 

laborativt material i ämnet matematik när de motivationsord som framkommit under denna 

kategori användes.  

 

4.4.2 Lärarens kunskap 

I denna kategori behandlas 3 stycken artiklar. De motivationsord som framkommit i denna 

underkategori är följande: förståelse av nytta, engagemang och vilja. Dessa lyfter den 

avgörande faktorn att läraren behöver besitta en bred kunskap om det laborativa materialets 

användning och syfte för att kunna genomföra en laborativ undervisning. Scherer et al. (2016) 

lyfter att både matematik och matematikdidaktiska kunskaper är väsentliga faktorer för att 

praktiska aktiviteter med laborativt material ska stödja elevens matematikutveckling. Inom 

denna kategori lyfter Rakes et al. (2010) vikten av att som lärare få tid till 

kompetensutveckling för att kunna genomföra undervisning med laborativt material. Här lyfts 

således lärarens behov att få förståelse av nyttan med hur materialet bäst kan användas. Även 

Henderson Pinter et al. (2017) beskriver att läraren behöver besitta goda ämnes och 

innehållskunskaper. Henderson Pinter et al. (2017) menar att missuppfattningar vid 

introduktion är vanligt förekommande, och lärare behöver ha god beredskap att kunna bemöta 

dessa missuppfattningar och förklara dem för eleverna. Detta görs med fördel med hjälp av 

laborativt material. Ett exempel på hur introduktionen kan gå till för att öka motivationen hos 

eleverna är att introducera bråk med hjälp av något som eleverna kan relatera till. I det här 
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fallet användes ett laborativt material föreställande en pizza, då den kan visualisera bråk. I 

artikeln beskrivs ett exempel där lärarens ingång var god, men där utfallet blev något annat. 

Läraren frågade eleverna om vilken pizza de tyckte mest om med syfte att komma in på hur 

bråk kan åskådliggöras. I detta fall så resulterade det i att en stor del av introduktionen gick 

till att eleverna berättade för varandra om sin favoritpizza, vilket ledde till ett ökat 

engagemang för eleverna och en ökad vilja att delta i diskussionen, dock ledde diskussionen 

inte till en fördjupad matematisk kunskap. Hade läraren istället valt att nämna ”pizzan” med 

syfte att öka ett engagemang, men sedan gått in på hur man kan dela en pizza och hur detta 

kan symboliseras i bråk, då hade introduktionen blivit tydligare och matematiken synliggjorts 

(Henderson Pinter et al., 2017). Artikeln lyfter att missförstånd som lätt kan uppkomma vid 

början av en introduktion, inte nödvändigtvis belyser att läraren är okunnig. Henderson Pinter 

et al. (2017) menar att det snarare handlar om att det vid inledningen finns många avgörande 

moment som kan komma att skapa missförstånd. Därför behandlas detta i artikeln som ett sätt 

att påminna lärare om vikten av tydlighet vid introduktion. En ständig uppdatering inom 

aktuell forskning kan hjälpa läraren att bättre nå ut till sina elever, och på så sätt även öka 

kunskapen för hur läraren bäst ökar motivationen hos eleverna. 

 

För att sammanfatta den här underkategorin kan slutsatsen dras att för att undervisning med 

laborativt material ska bidra till ökad motivation och vara möjlig att genomföra så krävs det 

att läraren får någon form av kompetensutveckling inom området. Detta kan tolkas som att en 

välplanerad introduktion medför en välfungerande lektion, och detta kräver att läraren besitter 

goda matematik och matematikdidaktiska kunskaper. 

 

4.5 Analys av fördjupningsartiklar 

Under den här kategorin kommer de 7 utvalda fördjupningsartiklarna att analyseras. Detta 

görs med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor. 

 

4.5.1 Analys av underkategorin: verklighetsanknytning  

Under denna kategori kommer följande 2 artiklar analyseras: Artikel 1: Project-Based 

Learning and Design-Focused Projects to Motivate Secondary Mathematics Students, av 

Remijan (2016). Artikel 2: Examining hands-on, heads-on and hearts-on early childhood 

science education, av Inan och Inan (2015). 
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I denna artikel, artikel 1, presenteras projektbaserad undervisning med verklighetsanknytning. 

Studien är från Illinois i USA och består av observationer av gymnasieelever. Remijan (2016) 

beskriver att eleverna i projektbaserade arbeten möter verklighetsbaserade problem och 

verkliga situationer där en viss typ av matematisk kunskap är användbar. I detta arbetssätt får 

eleverna möjlighet att vara delaktiga i ett verkligt projekt, och enligt artikeln så ökar 

verklighetsanknytningen elevernas intresse för arbetet när eleverna upplever att det blir “på 

riktigt”. I artikel beskrivs en projektbaserad undervisning som ett sätt där elever får möjlighet 

att genom laborativt material konstruera och bygga modeller. I ett sådant arbete blir 

matematiska kunskaper nödvändiga och eleverna tränar på så sätt olika matematiska 

förmågor, men även sociala förmågor då projektarbeten ofta innefattar samarbete och krav på 

deltagande. Projektarbete i den här artikeln skedde till stor del utanför klassrummet, då 

verklighetsanknytningen blev mest lämpad när eleverna fick möjlighet att besöka en verklig 

plats i sin rätta kontext. Projektarbetet skedde dock även i klassrummet där eleverna arbetade 

vidare för att utveckla en modell. Eleverna arbetar således i grupp och inte vanligtvis med 

papper och penna, vilket framkommer i artikeln var uppskattat av eleverna och att de kände 

sig engagerade av detta arbetssätt. I Remijans (2016) artikeln framkommer det att läraren 

aktivt väljer att använda ett laborativt material i projektarbeten, framförallt för att intressera 

eleverna. Projekten utgår ifrån verkligheten och de material som är centrala i just den 

kontexten, vilket innebär att laborativt material är av betydelse för en projektbaserad 

undervisning. Den projektbaserade undervisningen kan således leda till en ökad motivation, 

då detta sätt att arbeta tillåter alla elever att få uppleva någon form av framgång menar 

Remijan (2016). Om denna motivation uppkommer av yttre eller inre motivation framkommer 

inte så tydligt i artikeln. I artikeln framgår det att läraren behöver identifiera den individuella 

framgången i arbetet då gruppaktiviteter används. Läraren observerade då elevernas aktiva 

deltagande i projektarbetet för att bilda sig en uppfattning om deras individuella deltagande i 

arbetet.  

 

Artikel 2 undersöker hur en lektion kan var upplagd för att innehålla och utgå från både 

praktiska aktiviteter, frågor som utvecklar lärande samt elevgruppens intresse. Det är en 

empirisk studie genomförd i Turkiet som utförts på barn i förskoleålder samt tidig skolålder, 

där lärarintervjuer samt observation ägt rum. Studien tar upp tre centrala begrepp, “hands-on”, 

“heads-on” och “hearts-on”. Dessa begrepp står för laborativt material, frågebaserad 

undervisning och intresse för ämnet. Artikeln ämnar undersöka om dessa tre kan vara 

väsentliga delar i en undervisning och hur den undervisningen i så fall kan komma att se ut. 
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Inan och Inan (2015) kommer i artikeln fram till att en sådan undervisning är möjlig och att 

den då bygger på projektbaserad undervisning med verklighetsanknytning, eller på 

aktivitetsstationer som innefattar arbete med laborativt material, och där ett kontinuerligt stöd 

från lärare är central. En annan viktig aspekt som Inan och Inan (2015) lyfter för att “hearts-

on” ska infinna sig under lektionen, är att de projekt, eller de aktivitetsstationer som används 

bör ha utgångspunkt i elevgruppens intressen. I Inan och Inans (2015) artikel påpekas vidare 

att elevernas intresse kopplat till verkligheten är viktigt för att öka motivation. Det lyfts i 

artikeln att för att detta skulle uppfyllas introducerade läraren lekfulla material och gav dem 

tid att arbeta med materialen. Det framkommer även att materialen skulle vara designade 

utefter de intressen som eleverna hade. Ett exempel på ett sådant material kunde vara små djur 

för de elever som var intresserade av det. Materialet behövde inte vara samma för alla, utan 

kunde vara olika beroende på det intresset som eleverna hade även utanför skolan. Det 

framkom således att intresset hos eleverna kan påverkas med projektbaserad undervisning 

som har verklighetsanknytning. 

 

Då projektbaserad undervisning bygger på arbete med laborativa material ser vi här en 

koppling mellan ett laborativt arbetssätt och en möjlighet att öka elevers intresse för att höja 

motivationen. Detta görs bäst, enligt artiklarna om projektet kopplas till verkligheten för att 

eleverna dessutom ska få en förståelse för varför kunskapen är viktig. Detta är ytterligare ett 

sätt att kunna höja motivationen, då med utgångspunkt i att eleverna förstår värdet av 

kunskapen och därav blir motiverade. Det har även framkommit att dessa projektarbeten ökar 

deltagandet hos eleverna och även kan öka elevernas intresse för matematik. Även förståelse 

av nyttan och engagemang framkom i artikeln, vilka kopplas samman med motivation och de 

motivationsord som identifierats i denna studie. Detta visar på att ett laborativt arbetssätt med 

verklighetsanknytning kan öka motivationen hos elever. 

 

4.5.2 Analys av underkategorin: kommunikation 

Under denna kategori kommer 1 artikel analyseras: The importance of structure, clarity, 

representation, and language in elementary mathematics instruction, av Henderson Pinter et 

al. (2017).  

 

Artikeln beskriver vikten av introduktion vid början av en lektion, då missuppfattningar lätt 

kan ske vid introduktionen, vilket kan leda till att eleverna får svårt att hänga med i 

undervisningen. Studien är empirisk och genomfördes i en grundskola i USA. Henderson 
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Pinter et al. (2017) beskriver att introduktionen är den viktigaste delen av lektionen. Vid 

introduktionen kan olika laborativa material med fördel användas, då de ökar chansen att fler 

elever förstår matematiken om det finns en kommunikation kring användandet av materialet. 

Henderson Pinter et al. (2017) menar att det laborativa materialet kan användas för att 

engagera elever, men att ett för nära vardagsrelaterat material inte gynnar lärandet hos elever.  

Ett exempel på hur man kan engagera elever vid introduktion är att utgå ifrån en diskussion 

kring matematiska problem. I artikeln används olika typer av tärningar, grafer, och bilder som 

utgångspunkt för att skapa matematiska samtal. I ett exempel i artikeln visas en bild på 

streckgubbar för att visa på bråktal. Tärningar skulle kunna representera bilder på 

streckgubbarna för att tydliggöra hur mycket en halv grupp är eller hur många som ryms i en 

sjättedel. Materialet hjälper då eleverna att få en djupare förståelse för det matematiska då 

eleverna kan ta på materialet och se på det. Ett laborativt arbetssätt som utgår från ett samtal 

om ett problem kan bidra till att elever blir engagerade vilket ofta leder till ett ökat 

deltagande. Samtalet om problemet kan leda till en diskussion vilken försöker lösa problemet 

på olika sätt. Detta arbetssätt kan bidra till att elever får en inre motivation att lösa ett 

matematiskt problem då problemet kan vara engagerande för eleverna. En annan aspekt som 

är kopplat till motivation är att ett laborativt arbetssätt, förutom att engagera elever, även kan 

bidra till en förståelse för att den matematiska kunskapen är viktig.  

 

Ett konstaterande kan med detta göras att laborativt material med fördel kan användas vid 

introduktioner, och dess påverkan som kan kopplas till motivation är att det kan ge ett ökat 

engagemang hos eleverna. En annan aspekt som Henderson Pinter et al. (2017) lyfter är att 

kommunikation mellan elever ökar deltagande och därmed blir motivationshöjande. Arbete i 

par eller grupp är exempel på ett sådant deltagande. Ett ökat deltagande kan även öka 

engagemang hos eleven, vilket kan bidra till en ökad förståelse för vad kunskapen kan 

användas till. Dessa ord är några av studiens motivationsord, och blir eleven exempelvis 

engagerad så kan således elevens motivation öka. 

 

4.5.3 Analys av underkategorin: nyfikenhet 

Under denna kategori kommer 1 artikel analyseras: When Theories Don't Add Up: 

Disentangling the Manipulatives Debate, av McNeil och Jarvin (2009).  

 

Studien lyfter för och nackdelar med användningen av laborativt material och med syftet att 

öka förståelsen för hur materialet kan användas i matematikundervisningen. Studien är en 
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empirisk studie från en grundskola i Frankrike. Det framkommer i artikelns resultat att lärare 

använder laborativt material som ett sätt för att uppnå en varierad undervisning som på något 

sätt kan leda till nyfikenhet för matematik, men att syftet med användningen av det laborativa 

materialet ibland kan glömmas bort. Det kan leda till att en ökad förståelse för matematiska 

begrepp inte infinner sig, och följden kan då bli att ett intresse för ämnet uteblir. Resultatet i 

artikeln visar på att många lärare använder det laborativa materialet med syftet att göra en 

rolig engagerande undervisning och som en belöning. McNeil och Jarvin (2009) menar att 

läraren då inte förstått värdet av att använda sig av ett laborativt material. Den matematiska 

kunskapen ökar då inte elevernas förståelse av hur de bäst kan använda materialet för att 

uppnå matematisk förståelse. Ytterligare en nackdel som lyfts i artikeln är att ett laborativt 

arbetssätt kan få som följd att vara motivationshöjande bara för stunden. Den motivation som 

infinner sig då är till stor del styrd av yttre faktorer, vilket kan leda till en yttre motivation. 

Syftet med materialet ska vara att öka elevers förståelse för matematik, då matematiken till 

stor del består av skrivna symboler, exempelvis siffror. Därför bör eleverna bli bekanta med 

materialet för att kunna koppla användningen av materialet till matematik (McNeil & Jarvin, 

2009). Det framkommer i studiens resultat att laborativt material inte alltid används i syfte att 

tydliggöra matematik. En lärare vid en intervju uttrycker sig på så sätt att eleverna först får ha 

roligt med materialet för att sedan börja med riktig matematik. Det laborativa materialet 

används då inte som ett hjälpmedel för eleven, utan fungerade då som en rolig aktivitet utan 

koppling till matematik. En sådan aktivitet kan öka elevernas deltagande i aktiviteten, men 

behöver då inte nödvändigtvis leda till en ökad matematisk förståelse. Detta visar på att det 

laborativa arbetssättet lätt går att missuppfatta, och att det i stor utsträckning kan användas i 

fel syfte.  

 

En fördel med användningen av laborativt material i undervisningen som framkom i artikelns 

resultat är att arbetssättet ger lärare möjlighet att erbjuda eleverna en ny spänning i 

undervisningen som väcker deras nyfikenhet. McNeil och Jarvin (2009) menar vidare att det 

leder till ett ökat intresse för ämnet. Att laborativt material kan leda till nyfikenhet i 

undervisningen ger förutsättningar för att öka elevers deltagande i undervisningen, men också 

för att fånga elevernas uppmärksamhet, som kan leda till engagemang. Detta leder till 

slutsatsen att ett laborativt arbetssätt har möjlighet att öka elevers engagemang, deltagande 

och förståelse av nyttan, och på så sätt öka elevernas motivation. 
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4.5.4 Analys av underkategorin: lärarens attityd  

Under denna kategori kommer 1 artiklar analyseras: Artikel 1: Assistance of students with 

mathematical learning difficulties: how can research support practice? Av Scherer et al. 

(2016). Artikel 2: Pedagogical Readiness of Mathematics Teachers to Implement Innovative 

Forms of Educational Activities, av Wang et al. (2017).  

 

I artikel 1, vilken är en litteraturstudie från Tyskland, lyfts lärares positiva attityder fram som 

en betydande faktor för att öka elevers motivation för ämnet matematik. Den attityd som 

läraren visar har enligt artikeln en betydelse för om läraren lyckas motivera eleverna till 

ämnet och ämnesinnehållet. Artikeln lyfter att lärare som har en positiv attityd till elever och 

visar en tro till deras förmåga, resulterar i en ökad motivation hos eleverna, detta diskuteras av 

forskarna i förhållande till elever med svårigheter inom matematik (Scherer et al., 2016). En 

positiv attityd och ett engagemang för ämnet och det laborativa arbetssättet inklusive 

materialet kan således leda till att eleverna får en bättre attityd till ämnet, och materialet blir 

då mer positivt laddat menar Scherer et al. (2016). Artikeln lyfter vikten av specialanpassat 

material utefter eleven och dennes förutsättningar. Ett laborativt material blir då mycket 

användbart. I detta exempel får en elev använda sig av bilder som representerar hundra runda 

små cirklar på ett papper. Uppgiften är att eleven ska hitta vilka tal som tillsammans blir 

hundra. Läraren i exemplet har valt ut denna specifika uppgift för just denna elev, då läraren 

här har en vilja att individanpassa materialet utefter eleven. Artikeln lyfter att om läraren får 

en ökad förståelse för hur det laborativa materialet ska användas så kan det användas till sin 

fulla potential, vilket bidrar till ökade möjligheter för eleverna att få ökad förståelse för 

användningen av materialet samt matematiken. Men för att läraren ska kunna få förståelse för 

hur materialet bäst kan användas krävs att läraren har en vilja att använda materialet. Scherer 

et al. (2016) menar vidare att ett engagemang från lärarens sida, för att vilja använda det 

laborativa materialet, är en viktig faktor för hur det kommer användas och presenteras för 

eleverna. I artikeln framkommer även tydligt att lärare som har en positiv attityd och ett 

engagemang för hur hen kan motivera eleven är avgörande för om elever i 

matematiksvårigheter ska kunna skapa sig en god självbild och attityd till ämnet. Det 

poängteras således att användningen av laborativt material är extra gynnsamt för de elever 

som har svårigheter inom matematik (Scherer et al., 2016). 

 

Sammanfattningsvis lyfter artikeln att lärarens attityd gentemot användningen av laborativt 

material kan vara en bidragande faktor för hur eleverna kommer uppfatta arbetssättet, samt 
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vilken inställning eleverna kan få till ämnet matematik. Detta visade sig vara en av de faktorer 

som spelade in när det kom till att öka engagemang och motivation för ämnet matematik. 

 

I artikel 2 var syftet med studien att identifiera lärares beredskap att genomföra innovativa 

former av pedagogisk verksamhet i gymnasiet. Studien är från Ryssland och består av en 

systematisk analys vilken är baserad på en experimentell studie på grundskollärare. Med 

innovativa former menas nyskapande former av undervisning, vilket är en del av en varierad 

undervisning, där laborativt material är användbart och där traditionell undervisning med 

papper, penna och lärobok inte är så framträdande. Wang et al. (2017) lyfter att lärare som har 

en god attityd till undervisning med nyskapande former även “smittar av sig på sina elever”. I 

bästa fall leder detta till att elever också får en god attityd och ökad motivation att vilja lära 

sig något inom ämnet matematik. Resultatet visade att majoriteten av lärarna hade en stark 

vilja att använda dessa innovativa former. En av dessa former som tas upp i artikeln är 

”Bricolage”, vilket i artikeln förklaras som ett arbetssätt som använder sig av kreativitet där 

vilket material som helst som går att laborera med kan användas vid matematikundervisning 

för att tydliggöra något. Det framkommer i artikeln att denna form är den som lärare inte 

använder sig av i så stor utsträckning, men att de skulle vilja använda den mer. Ett annat 

intressant resultat som Wang et al. (2017) lyfter är att de lärare som redan innan känt en vilja 

att använda dessa innovativa former av undervisning visade på förbättrade resultat hos 

eleverna, medan de lärare som inte haft en god attityd och ett engagemang för dessa former av 

undervisning inte heller fick bättre resultat hos sina elever. Det blir då tydligt att inställningen 

och attityden gentemot användandet av icke traditionella undervisningsformer är av stor vikt 

för hur eleverna bemöter olika former av undervisning.  

 

En slutsats som kan dras av artikelns resultat är att lärarens attityd kring hur man kan arbeta 

med laborativt material är en faktor som kan påverka hur väl eleverna lyckas i matematik, 

men också för hur elevernas inställning och attityd till ämnet och uppgiften blir (Wang et al., 

2017). Detta kan tolkas som att lärarens attityd och engagemang samt vilja att arbeta utefter 

ett laborativt arbetssätt har direkt koppling till elevers attityd och i och med detta också 

elevers motivation.  

 

4.5.5 Analys av underkategorin: lärarens kunskap 

Under denna kategori kommer 1 artikel analyseras: Methods of Instructional Improvement in 

Algebra: A Systematic Review and Meta-Analysis, av Rakes et al. (2010). 
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I artikeln undersöker Rakes et al. (2010) olika metoder för att skapa bra instruktioner för 

området algebra. Studien som är från Kalifornien i USA är en litteraturstudie som sammanlagt 

innefattar data från över 22 000 elever. I Rakes et al. (2010) resultat framkommer att elever 

som har svårt för algebra, då det är abstrakt, inte gynnas av ett ”traditionellt sätt” att 

undervisas i. Detta leder till att det ”traditionella sättet” att undervisa i inte visat sig vara så 

effektivt enligt artikelns resultat. I artikeln lyfts lärarens kompetens och strategier som 

avgörande för att öka motivation hos eleverna för området algebra. Forskarna har därför 

utarbetat fem olika kategorier som kan användas av lärare vid genomgångar för att förbättra 

elevernas förståelse för algebra. Detta för att öka lärarens kunskap om hur instruktioner kan 

presenteras på olika sätt för att nå ut till alla elever. En av dessa kategorier är användningen 

av laborativt material vid genomgång. Det framkommer i artikeln att materialet hjälper 

eleverna att konkretisera algebran. Material som används för att förstå något abstrakt kan vara 

både visuella och/ eller fysiska. Rakes et al. (2010) menar att det finns en fördel med att 

använda flera olika material vid genomgång av en lektion, då de ökar elevernas förståelse för 

algebra och för att skapa motivation för området algebra för eleverna. Rakes et al. (2010) 

lyfter även vikten av att som lärare få möjlighet att vidareutvecklas och få ta del av aktuell 

forskning för hur ett laborativt arbetssätt kan gå till. Däremot lyfts problemet att tiden för 

kompetensutveckling inte alltid finns, vilket kan leda till att lärarens kunskapsutveckling inte 

prioriteras. Artikeln belyser fördelar med att forskare och lärare samarbetar, då det är givande 

för båda parter. Forskaren har då en möjlighet att utvecklas inom sitt forskningsområde 

medan läraren får ta del av ny forskning och på så sätt vidga sina vyer. Detta kan leda till att 

läraren får ett större engagemang och en större vilja att fortsätta utvecklas, vilket kopplas 

samman med motivation i denna studie. 

 

Sammanfattningsvis belyser artikeln att lärare som har goda kunskaper och ständigt är villiga 

att utvecklas inom sina områden har goda chanser att lyckas med att förmedla kunskap och 

engagera elever i ämnet matematik. Detta sker enligt artikeln till stor del vid genomgång av 

en lektion, och enligt artikeln är det då kunskapen blir mest synlig. Det betyder således att 

lärare behöver besitta, och ständigt utvecklas för att få en bred kunskap om elevers 

matematikutveckling för att på bästa sätt kunna nå ut till eleverna, för att eleverna ska uppnå 

bra resultat. Det framkom även att när läraren har engagemang och vilja att utvecklas inom 

det laborativa arbetssättet så kan motivation skapas. 
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4.6 Sammanfattning av analysmaterial 

I denna sammanfattning kommer resultatet sammanställas och jämföras för att på så sätt 

belysa likheter och skillnader. Resultatet kommer sättas samman för att på ett nytt sätt kunna 

bidra med ny kunskap från ett nytt perspektiv inom forskningsfältet. 

 

Resultatet som har presenterats har visat att det är flera faktorer som är av betydelse för hur ett 

laborativt arbetssätt kan öka motivationen. De faktorer som den här litteraturstudien 

identifierat, och som består av underkategorier är några som läraren kan använda sig av, i 

förhållande till de motivationsord som analyserats. Vilken faktor som har den mest betydande 

roll för om laborativt material kan påverka elevers motivation går däremot inte utifrån detta 

resultat att svara på, eftersom artiklarna i denna litteraturstudie inte är eniga om vad som har 

den största betydande rollen. Remijan (2016) visar å ena sidan att laborativa material som har 

verklighetsanknytning bidrar till en ökad motivation i form av både intresse och förståelse av 

nyttan, medan Campos och Moreira (2015), och McNeil och Jarvin (2009) menar att ett 

laborativt material som är för nära kopplat med verkligheten inte kan fungera som ett 

hjälpmedel för att tydliggöra matematik, utan bara blir en leksak. Används laborativt material 

för att placera in matematiken i en vardaglig och användbar kontext blir kunskapen mer 

förståelig för eleverna och kan på så sätt bidra till en ökad motivation för det matematiska 

kunskapsområdet (Remijan, 2016). 

 

I och med att Henderson Pinter et al. (2017) kommer fram till att kommunikation vid 

introduktioner är viktigt för att öka förståelsen av matematiken är det också ett avgörande 

tillfälle att engagera eleverna att delta i undervisningen, samtidigt som det nya området 

introduceras, vilket McNeil och Jarvin (2009) också belyser vikten av. Detta leder till 

slutsatsen att kommunikation vid introduktionen är av avgörande vikt för att elever ska få en 

ökad förståelse av nyttan med kunskapen, och få ett engagemang för matematik. Slutsatsen 

blir då att både förståelse av matematiken och motivationen för att lära sig matematik ökar vid 

en bra kommunikativ introduktion när det laborativa materialet används för att tydliggöra och 

engagera eleverna. 

 

Scherer et al. (2016) menar att om laborativt material används av en kompetent lärare som har 

rätt kunskap om användningen kan det leda till ett ökat engagemang hos eleven. Däremot 

kommer Wang et al. (2017) fram till att det inte behöver leda till ett engagemang för eleverna 

i de fall där läraren inte har en egen vilja att arbeta laborativt. Lärarens kunskap om de 
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laborativa materialen som hen väljer att använda är således en viktig faktor som framkommit i 

studien, då kunskapen på ett tydligt och tryggt sätt ska kunna förmedlas till eleverna för hur 

de bäst kan använda materialet (Rakes et al., 2010). På så sätt får eleverna vara delaktiga och 

kan då tillägna sig matematiska kunskaper. Lärarens attityd är dessutom av stor betydelse för 

om eleven känner sig motiverad inför en uppgift. Detta är självklart en betydande faktor men 

det är av vikt att påpeka att motivation kan uppkomma även från andra orsaker än läraren 

(Wang et al., 2017).  

 

 

5. Diskussion 

Detta kapitel består av fem delar där den första delen sammanfattar huvudresultatet med hjälp 

av syftet och frågeställningarna i denna studie. Detta leder sedan till en resultatdiskussion som 

har som syfte att återkoppla till studiens grundtanke. Här kommer vi återknyta till studiens 

motiv, dra slutsatser kring vad studien bidragit med, reflektera och blicka framåt. Sedan följer 

en diskussion kring metod och metodval där det diskuteras om något skulle ha gjorts på ett 

annorlunda sätt om studien gjorts igen. Därefter presenteras konsekvenser och betydelsen av 

studien för verksamma lärare och för den praktiska undervisningen. Slutligen följer en 

diskussion kring framtida forskning inom området.  

 

5.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Den här studien utgick från att användningen av laborativt material skulle kunna öka elevers 

motivation för ämnet matematik. Det har i studien framkommit att när en eller flera av de 

faktorer som presenterats i studien används skapas möjligheter för att eleverna ska kunna bli 

motiverade. För att ett laborativt material ska leda till någon form av motivation, kan 

materialet med fördel baseras på en aktivitet utifrån elevernas intresseområden och ha en 

verklighetsanknytning (Remijan, 2016; Inan & Inan, 2015; Savelsbergh et al., 2016). Detta då 

verklighetsanknytning kopplat till motivation har visat sig vara ett genomgående tema i vårt 

resultat. Studien har dock identifierat att motivation är komplext. När någon kategori uppfylls 

införlivas inte nödvändigtvis en motivation. Det vill säga, de kategorier och motivationsord 

som uppkommit i den här studien kan hjälpa läraren att motivera sina elever vid ett laborativt 

arbetssätt, men då motivation är individuellt så kommer den inte landa lika hos alla elever. 

Därmed är motivation inte garanterad om studiens framtagna kategorier används i 

undervisningen, då motivation inte är konstant. Resultatet visar även att elever som känner ett 
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engagemang för att lära sig något även visar större vilja att aktivt delta i undervisningen, där 

lärarens påverkan på hur den undervisningen utformas är av stor vikt för vad eleverna lär sig 

(McNeil & Jarvin, 2009; Campos & Moreira, 2015; Scherer et al., 2016). Vilken attityd 

läraren har till ett laborativt arbetssätt har visat sig ha en betydande roll när det gäller 

elevernas attityd och engagemang för matematik. Även lärares kunskap om ett laborativt 

arbetssätt har visat sig vara av betydelse för om läraren kan använda det laborativa materialet 

för att motivera eleverna (Rakes et al., 2010; Scherer et al., 2016; Wang et al., 2017). Den 

form av motivation som är vanligast förekommande vid arbetet med laborativt material i vårt 

resultat, är att eleven känner engagemang, men även att eleven får en förståelse av nyttan (se: 

Figur 3). Detta då motivationsordet engagemang tas upp under samtliga kategorier och då 

motivationsordet förståelsen av nyttan tas upp i fyra av fem underkategorier. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

För att återknyta till studiens motiv återkopplar vi till Rystedt och Trygg (2009) som lyfter 

fördelar med ett laborativt arbetssätt och användningen av ett laborativt material i 

matematikundervisningen. Den grundstrukturen som tidigare nämnts har även visat sig i 

resultatet. Elever får då laborera och själv söka svaren, så som i geometriexemplet i 

teorikapitlet. Även McIntosh (2008) menar att arbete med laborativt material gynnar elevers 

utveckling då de får möjlighet att i samtal resonera kring matematiska problem, som i 

exemplet med den ”tomma tallinjen”. Detta ger en tydlig indikation på att det krävs att lärare 

erbjuder elever arbete med laborativt material som mynnar ut i en diskussion, då det kan 

motivera elever att vilja utvecklas (Rakes et al., 2010; Scherer et al., 2016; Henderson Pinter 

et al., 2017). Forskning inom området har tydligt visat att det laborativa materialet hjälper 

elever att konkretisera det abstrakta i matematiken vilket underlättar för de flesta elever, detta 

förtydligades med pizza exemplet tidigare i texten. Detta förutsätter dock att lärare med 

omsorg väljer laborativt material som lämpar sig för en specifik uppgift eller område inom 

matematiken (McNeil & Jarvin, 2009; Remijan, 2016; Savelsbergh et al., 2016).  

 

Denna studie har eftersträvat att bidra med kunskap om hur ett laborativt arbetssätt med 

laborativt material kan användas för att öka motivation för elever inom matematik. Studien 

har även behandlat begreppet motivation och dess relation till ett laborativt arbetssätt och 

laborativt material. Motivation kopplat till laborativt material är komplext men studien har 

ändå identifierat motivationsord vilka kopplas ihop med ett laborativt arbetssätt. Syfte med 

studien var att sträva efter att berika bilden av kopplingen mellan ett laborativt arbetssätt och 
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lärarens inställning till arbetssättet och elevers motivation till matematik. Resultatet har därför 

landat i förslag på hur ett laborativt arbetssätt kan utformas och representeras av de 5 

underkategorier under huvudtema 1 och huvudtema 2. Studien bidrar således med kunskap 

om att motivation i någon form kan uppkomma om läraren erbjuder laborativt arbetssätt där 

eleverna känner en tydlig verklighetsanknytning, om läraren lyckas skapa en kommunikation 

kring användningen av det laborativa materialet mellan sina elever, och om läraren väcker 

nyfikenhet hos eleverna. Lärarens attityd till arbetssättet och kunskap om arbetssättet är även 

förutsättningar för hur bra läraren kommer lyckas med ett laborativt arbetssätt för att nå någon 

form av motivation. Hur en undervisning med laborativt material kan hanteras av verksamma 

lärare har presenterats och slutsatser visar att leksaker som används som laborativt material 

gärna kan användas, så länge de inte är för nära kopplade till en sysselsättning eleverna har att 

göra med på fritiden (Campos & Moreira, 2015; McNeil & Jarvin, 2009). Ett exempel på ett 

laborativt material, som vi erfarit på vår praktik och som har en verklighetsanknytning, men 

som inte är för nära verklighetskopplat till skolelever är duplo. Duplo kan i undervisningen 

användas för att exempelvis representera ett område inom matematiken. Duplot får då samma 

funktion som lego skulle ha haft, men då lego kan vara för nära sammankopplat till vardagen 

för eleverna är duplo mer användbart. Detta då duplo är avsett för barn från ca. 0-3 år och 

därav inte lika attraktivt för elever som lego kan vara. Användningen av duplo som ett 

laborativt material kan vara behjälpligt för att tydliggöra det abstrakta i matematiken. 

Använder man istället lego finns en risk att matematiken inte blir lika framträdande för 

eleverna. Denna studie har bidragit med kunskap om vikten av verklighetsanknytning vid 

laborativt material för att kunna öka motivationen hos eleverna (Remijan, 2016; Inan & Inan, 

2015). Studien bidrar även med kunskapen om att det måste finnas en balans för hur nära 

kopplat materialet kan vara med elevens vardag utan att förlora sitt värde som ett matematiskt 

redskap. Målet är att eleverna ska känna att de vill lära sig och därför hämtar något material 

att laborera med för att få en förståelse för något matematiskt problem (Campos & Moreira, 

2015; McNeil & Jarvin, 2009; Rystedt & Trygg, 2009). Det är dock inte önskvärt att det 

laborativa materialet bara blir som en morot för att få eleven att genomföra en matematisk 

uppgift, då det i sig inte leder till ökad förståelse (McNeil & Jarvin, 2009; Lundahl, 2014). Att 

hitta en balans där det laborativa materialet motiverar eleven att lära sig något inom 

matematiken, och inte bara motiverar för stunden är en av lärarens viktigaste uppgifter när det 

laborativa arbetssättet används. 
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Denna litteraturstudie har sammanställt tidigare forskning och studiens resultat visar att 

laborativt material har potential att öka motivation om de krav som presenterats i resultatet 

uppfylls. Det vår studie vill lyfta som extra viktigt är att läraren har en väsentlig plats i 

klassrummet då det är läraren som behöver vara medveten om att laborativt material i sig inte 

har någon funktion, utan att det handlar om vad som ska läras ut och hur det bäst görs för att 

öka motivationen (Rystedt & Trygg, 2009; Rakes el al., 2010; Scherer et al., 2016; McNeil & 

Jarvin, 2009). Vi drar således slutsatsen att den kompetente läraren som har en genomtänkt 

planering för sin lektion och har besvarat de didaktiska frågorna, kan använda sig av ett 

laborativt arbetssätt i rätt syfte. Läraren som använder de faktorer som framkommit i denna 

studie som underkategorier kan bli behjälpt i strävan att skapa motivation vid ett laborativt 

arbetssätt. Användningen av det laborativa materialet kan då leda till motivation och en 

förhöjd självkänsla hos eleverna för ämnet matematik, vilket är eftersträvansvärt.  

 

5.3 Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie har läsning av artiklar gjorts i sin helhet för att så långt som möjligt 

behålla en heltäckande syn på artiklarna. Läsningen har dock krävt mycket arbete, då 

missuppfattningar som grundar sig på språkförbistringar, då samtliga artiklar i denna studie är 

skrivna på engelska, har behövts diskuteras och klargöras. Den här studien har eftersträvat att 

täcka upp forskningsområdet som berör användningen av laborativt material i relation till 

motivation. Dock kan studien inte sägas vara helt heltäckande, då vi enbart valt artiklar 

skrivna på engelska och endast använt en databas. Vår söksträng som slutligen ledde till de 

artiklar som presenteras i denna studie hade sett annorlunda ut om andra sökord valts. Detta 

blev tydligt i en av våra tidigaste sökningar, då de innefattade bara ett fåtal sökord, så som 

“motivation, concrete materal och teacher”. Söksträngen som slutligen lett till de valda 

artiklarna har således breddat sökningen. Trots det så har resultatet av artiklar som behandlar 

laborativt material i anslutning till motivation i den här studien gett rätt få artiklar till antalet. 

Detta kan ses som att viktiga sökord som skulle ha kunnat vidga sökningen ytterligare inte har 

inkluderats i söksträngen. 

 

Förväntningar på resultatet som fanns innan studien påbörjades kan ha format urvalet av 

artiklarna och hur artiklarna samt resultatet blivit analyserat. Detta då det finns en problematik 

kring objektivitet, våra förutfattade meningar om laborativt material och motivation kan 

omedvetet ha påverkat analysen. Studien har eftersträvat att vara objektiv, men bakom alla val 
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som gjorts i studien återfinns ändå våra egna föreställningar och erfarenheter, vilket gör att det 

är svårt att förhålla sig helt objektiv till sin egen studie (Eriksson Barajas et al., 2013). Därför 

har vi eftersträvat att presentera tydliga förklaringar och motiveringar av de val som gjorts. I 

denna studie har valet av fördjupningsartiklar varit subjektiva, då artiklarna valts utefter hur 

mycket data som varit relevant för studiens syfte. Brister i studien som uppkommit under 

arbetets gång har ändrats och rättats till allteftersom arbetet fortskridit, dock kvarstår kanske 

brister som inte uppmärksammats. 

 

Hade studien genomförts igen hade mer tid för studien önskats. Vi hade även använt fler än en 

databas för att ringa in forskningsområdet ytterligare. Detta hade troligtvis landat i ett ännu 

bredare urval. Det hade vidare sannolikt resulterat i att vi hade valt fler artiklar, samt kanske 

även att vi valt andra artiklar än de som presenterats i denna systematiska litteraturstudie, då 

hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut. Vi hade lagt ner mer tid på en noggrann första 

läsning med fokus på artiklarnas metoder samt vilken åldersgrupp som behandlats i artiklarna 

om vi gjort studien igen. Detta för att säkerställa att inte så många artiklar som har 

litteraturstudier som metod representerats i artiklarna, då litteraturstudier inte ger en 

förstahandsinformation från empirisk data. Sökord som uppkommit vid sammanställning av 

artiklarna är bland annat de ord som innefattas i våra underkategorier. Hade studien gjorts 

igen hade därför dessa ord kunnat inkluderas i söksträngen, och forskningsfältet hade då 

kanske resulterat i ännu mer specificerade artiklar för området. Fler ord för motivation än 

intresse i söksträngen hade även kunnat läggas till för att omringa studiens syfte ytterligare. 

 

5.4 Konsekvenser för undervisning 

Det har framkommit i studien att när “roliga” laborativa material används i undervisningen 

kan eleverna få ett ökat intresse för att arbeta med dessa. Detta intresse ska inte blandas ihop 

med ett intresse att lära sig matematik. Det är viktigt att skilja på intresset som uppstår av ett 

“roligt” material som inte klara av att tydliggöra matematik, och ett material som är “roligt” 

men som tydliggör matematik och bidrar till ökad matematisk förståelse (Campos & Moreira, 

2015; McNeil & Jarvin, 2009). Målet är dessutom att öka intresset för att använda materialet 

så att eleverna utvecklas ännu mer inom matematiken. Lärare med positiv attityd till ett 

laborativt arbetssätt har även lättare att motivera elever än de lärare som inte själva har samma 

positiva attityd (Wang et al., 2017; Scherer el al., 2016). Detta pekar mot att lärare som tycker 

att ett ämne är roligt designar lektioner som lyfter det roliga och visar på nyttan för det som är 

viktigt, vilket i sin tur leder till en mer intressant och engagerande undervisning. En slutsats är 
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att det är av vikt att känna sin elevgrupp för att kunna designa lektioner och välja laborativt 

material som är inom elevgruppens intresse och som leder till matematisk förståelse. 

Konsekvensen av att lärare använder sig av de kriterier, det vill säga de underkategorier som 

denna studie innefattar, blir att eleven kan bli motiverad, ta till sig kunskap och utvecklas. 

Läraren kan således bli hjälpt av de kategorier som framkommit i denna studie. 

Avslutningsvis återkopplar vi till den metaforiska bilden av ett kugghjul som diskuterades 

under teori kapitlet, och presenterar här studiens slutsats av konsekvenser för undervisning i 

en egen illustration. I Illustrationen tydliggörs att lärarens förmåga att inse sin roll där den 

egna attityden och kunskapen till arbetssättet är av betydelse för hur undervisningen med ett 

laborativt material blir, och för hur arbetssättet kan påverka elevers motivation för matematik.  

 

 

 

Figur 4. Illustration av kugghjul  

  

 

5.5 Framtida forskning 

Under arbetes gång har två områden för framtida forskning visat sig vara extra intressanta. 

Det första området som diskuterats är att det i dagens skola fortfarande till stor del används en 

traditionell undervisning med papper och penna, detta trots positivt visade effekter på elevers 

motivation då ett laborativt arbetssätt används (Rystedt & Trygg, 2009). Det hade således 

varit intressant att forska vidare på varför inte laborativ matematik har en större plats i dagens 

undervisning. Det andra intresseområdet att forska vidare på är det laborativa materialets 

användning i undervisningen i framtiden, då skolan blir alltmer digitaliserad. Detta då tidigare 

Elevers 
motivation

Laborativt 
material

Lärares 
förmåga
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forskning kommit fram till att användning av laborativt material är likvärdigt med digitala 

hjälpmedel (Skolforskningsinstitutet, 2017). Det hade därför varit av intresse att på sikt forska 

vidare på hur elever som annars inte är vana vid ett laborativt arbetssätt skulle bemöta en 

sådan undervisning i framtiden, och om det skulle leda till en ökad motivation för ämnet 

matematik.  
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7. Bilagor 

Bilaga: 1 Verklighetsanknytning  
En presentation av artiklar som är fördjupningsmaterial under kategorin: Verklighetsanknytning 

Titel och 

referens 

Syfte Metodval Slutsatser 

Project-Based 

Learning and 

Design-Focused 

Projects to 

Motivate 

Secondary 

Mathematics 

Students. 

 

Kelly W. 

Remijan. 

 

(2016) 

Syftet är att undersöka 

om motivationen kan 

höjas i klassrummet 

om matematikläraren 

erbjuder elever 

relevanta aktiviteter 

eller projekt som är 

förankrade i verkliga 

livet. 

Empirisk studie 

som utgår från 

observationer.  

 

Om arbetet sker utanför 

klassrummet där eleverna 

har möjlighet att delta i ett 

verkligt projekt ökar deras 

motivation för ämnet. 

Detta arbetssätt 

uppskattades även mycket 

av eleverna som deltog i 

studien.  

Examining 

hands-on, 

heads-on and 

hearts-on early 

childhood sci-

*ence education 

  

Hatice Zeynep 

Inan., & Taskin 

Inan 

  

(2015) 

Syftet är att ta reda på 

hur lärare kan uppnå en 

vetenskaplig utbildning 

med “hands-on”, 

“heads-on” och 

“hearts-on”, för att på 

så sätt skapa ett 

intresse för vetenskap 

på förskolor. 

Empirisk studie 

bestående av 

intervjuer av 

lärare samt 

observation och 

dokumentation. 

 

Ett sätt att uppnå “hands-

on”, “heads-on” och 

“hearts-on” i 

undervisningen är att 

arbeta med 

aktivitetsstationer och 

projektarbeten med 

utgångspunkt i barnens 

intresse. En faktor som 

lyfts i artikeln som 

väsentlig för att uppnå 

detta, är vikten av ett 

kontinuerligt stöd från 

lärare.  
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Bilaga: 2 Kommunikation 
En presentation av artiklar som är fördjupningsmaterial under kategorin: Kommunikation  

Titel och referens Syfte Metodval Slutsatser 

The importance of 

structure, clarity, 

representation, and 

language in 

elementary 

mathematics 

instruction. 

 

Holly Henderson 

Pinter., Eileen G. 

Merritt., Robert Q. 

Berry III., & Sara E. 

Rimm- Kaufman  

 

(2017) 

 

Introduktionen är den 

viktigaste delen av 

lektionen menar 

författarna. En väl 

planerad introduktion 

och lektion görs av en 

väl strukturerad lärare. 

Lärare behöver således 

besitta goda ämnes 

och innehålls 

kunskaper om det 

ämnet hen undervisar 

i. Missuppfattningar 

sker ändå vid en 

introduktion, så syftet 

är att undersöka hur 

lärare kan arbeta för 

att motverka dessa 

missuppfattningar?   

Detta är en 

empirisk 

studie med en 

kvantitativ och 

kvalitativ 

analys. 

 

Lärare behöver ha svar 

på didaktiska frågor och 

vetskap om att fast 

lektionen är bra planerad 

så betyder inte det att 

kunskapen automatiskt 

befästs hos eleverna. 

Detsamma gäller för 

användningen av olika 

representationsformer. 

Används de i rätt syfte så 

kan de vara till stor hjälp, 

men medlen i sig 

garanterar ingen kunskap. 

Om läraren väljer att vid 

introduktionen presentera 

området med flera olika 

representationsformer, så 

ökar chansen att fler 

elever förstår. 

Lärare som har större 

kunskap inom ett område 

har även lättare att nå ut 

till sina elever. 

Methods of 

Instructional 

Improvement in 

Algebra: A 

Syftet är att öka 

kunskapen kring hur 

introduktionen av 

algebra kan gå till, 

Systematisk 

litteraturstudie 

med en meta 

analys.  

Av de fem metoder som 

nämns, varav en är 

laborativt material, kan 

den metoden användas 
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Systematic Review 

and Meta-Analysis 

 

Christopher R. 

Rakes., Jeffrey C. 

Valentine.,  Maggie 

B. McGatha., and 

Robert N. Ronau . 

 

(2010) 

samt undersöka fem 

utvalda metoder som 

används med syfte att 

förbättra 

introduktionen. 

 

 

 

 

för att öka deltagande i 

undervisningen. 

Introduktionen kan 

förbättras då flera olika 

representationsformer 

används. Användningen 

av laborativa material vid 

introduktionen kan 

underlätta lärandet och 

hjälpa elever att förstå 

det abstrakta.   

 

 

 

Bilaga: 3 Nyfikenhet 
En presentation av artiklar som är fördjupningsmaterial under kategorin: Nyfikenhet 

Titel och referens Syfte Metodval Slutsatser 

When Theories 

Don't Add Up: 

Disentangling the 

Manipulatives 

Debate 

 

Nicole McNeil & 

Linda Jarvin 

 

(2009) 

 

Att undersöka 

fördelar och 

nackdelar med 

användningen av 

laborativt 

material.  

 

 

 

 

Empirisk 

studie. 

 

 

 

 

Det finns fördelar med att använda 

laborativt material. Motivationen kan 

öka om materialet har en koppling 

med verkligheten. Minnet kan också 

förbättras då ett laborativt material 

blir något konkret som är lättare att 

komma ihåg. Laborativt material ger 

möjlighet till lärare att erbjuda en ny 

spänning i undervisningen vilken 

väcker nyfikenhet för ämnet hos 

eleverna. De nackdelar som finns är 

att om materialet är leksaker kan 

eleverna missa syftet och inte 

använda materialet som det är tänkt.  
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Bilaga: 4 Lärarens attityd 
En presentation av artiklar som är fördjupningsmaterial under kategorin: Lärarens attityd 

Titel och referens Syfte     Metodval Slutsatser 

Assistance of 

students with 

mathematical 

learning 

difficulties: how 

can research 

support practice?  

 

Petra Scherer., 

Kim Beswick., 

Lucie DeBlois., 

Lulu Healy., 

Elisabeth Moser 

Opitz. 

 

(2016) 

Studiens syfte är att 

identifiera 

inlärningssvårigheter i 

ämnet matematik.  

Detta för att öka 

kunskapen för lärare, 

samt undersöka vad 

effektiva 

undervisningsstrategier 

resulterar i.  

 

Studien baseras 

på en meta 

analys, det vill 

säga studien är 

en 

litteraturstudie. 

 

 

 

Slutsatser som dras i 

studien är att praktiska 

aktiviteter och laborativt 

material underlättar 

lärandet då det bland 

annat kan bidra till att 

elever kan föreställa sig 

tal som är större än det 

som går att representeras 

praktiskt. Det 

framkommer även i 

studien att lärarens roll 

gällande attityd och 

kunskap om 

matematikdidaktik har 

en betydande roll för 

elevens utveckling. 

Pedagogical 

Readiness of 

Mathematics 

Teachers to 

Implement 

Innovative Forms 

of Educational 

Activities 

 

Zeyu Wang., 

Vyacheslav V. 

Utemov., 

Syfte med denna studie 

är att undersöka lärares 

beredskap att genomföra 

innovativa former av 

pedagogisk verksamhet i 

skolan. 

Systematisk 

analys som 

baseras på en 

experimentell 

studie. 

 

Det finns många sätt att 

variera undervisningen 

på. Ett sätt är att arbeta 

kreativt och att använda 

många olika verktyg. 

Detta används 

huvudsakligen i 

praktiska aktiviteter. För 

att praktiskt arbete ska 

gynna eleverna bör 

lärarna ha en god 
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Ekaterina G. 

Krivonozhkina., 

Gang Liu., 

Alexander A. 

Galushkin. 

 

(2017) 

inställning och en vilja 

för arbetssättet.   

 

 

 

 

 

Bilaga: 5 Lärarens kunskap 
En presentation av artiklar som är fördjupningsmaterial under kategorin: Lärarens kunskap  

Titel och referens Syfte     Metodval Slutsatser 

Methods of 

Instructional 

Improvement in 

Algebra: A 

Systematic Review 

and Meta-Analysis 

 

Christopher R. 

Rakes., Jeffrey C. 

Valentine.,  Maggie 

B. McGatha., and 

Robert N. Ronau . 

 

(2010) 

 

Syftet är att öka 

kunskapen kring hur 

introduktionen av 

algebra kan gå till, samt 

undersöka fem utvalda 

metoder som används 

med syfte att förbättra 

introduktionen. 

 

Systematisk 

litteraturstudie 

med en meta 

analys. 

 

Av de fem metoder som 

nämns, varav en är 

laborativt material, kan 

den metoden användas 

för att öka deltagande i 

undervisningen. 

Introduktionen kan 

förbättras då flera olika 

representationsformer 

används. Användningen 

av laborativa material 

vid introduktionen kan 

underlätta lärandet och 

hjälpa elever att förstå 

det abstrakta. 
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Assistance of 

students with 

mathematical 

learning difficulties: 

how can research 

support practice?  

 

Petra Scherer., Kim 

Beswick., Lucie 

DeBlois., Lulu 

Healy., Elisabeth 

Moser Opitz. 

 

(2016) 

Studiens syfte är att 

identifiera 

inlärningssvårigheter i 

ämnet matematik.  

Detta för att öka 

kunskapen för lärare, 

samt undersöka vad 

effektiva 

undervisningsstrategier 

resulterar i.  

 

Studien baseras 

på en meta 

analys, det vill 

säga studien är 

en 

litteraturstudie. 

 

Slutsatser som dras i 

studien är att praktiska 

aktiviteter och laborativt 

material underlättar 

lärandet då det bland 

annat kan bidra till att 

elever kan föreställa sig 

tal som är större än det 

som går att 

representeras praktiskt. 

Det framkommer även i 

studien att lärarens roll 

gällande attityd och 

kunskap om 

matematikdidaktik har 

en betydande roll för 

elevens utveckling. 
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Bilaga: 6 Datainsamling i WoS 

Databas, 

datum 

Sökord/ kombination av sökord Avgränsningar Träffar 

Wos 

180406 

math* AND (manipulative* OR concrete* OR 

hands on OR laborat* OR experiment*) AND 

(teach* OR learn* OR instruction*) AND 

(motivat*) AND (educat* OR primary school* 

OR elementary school* OR ground school*) 

Ingen avgränsning 

Avgränsning 1: 

Education 

Educational 

research 

Avgränsning 2: 

Article 

Manuellt urval: 

426 

 

257 

 

 

133 

 

18 

Wos 

180409 

math* AND (manipulative* OR concrete* OR 

hands on OR laborat* OR experiment*) AND 

(teach* OR learn* OR instruction*) AND 

(motivat* OR interest) 

Ingen avgränsning 

Avgränsning 1: 

Education 

Educational 

research 

Avgränsning 2: 

Article 

Manuellt urval: 

640 

 

318 

 

 

110 

 

14 
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Bilaga: 7 Datainsamling i tidskrifter Örebro Universitet  

Sökning 

Sökmotor 

Sökord Begränsningar Träffar Urval 1 

Efter 

läsning av 

rubriker 

Urval 2 

Efter 

läsning av 

abstract 

#1 e- 

tidskrifter 

Örebro 

universitet 

  

Ämneskategori: 

Fysik & 

Matematik 

  

Mathematics 

Teaching & 

Reserch 

36     

#2 

e- tidskrifter 

Örebro 

universitet 

Ämneskategori: 

Fysik & 

Matematik 

  

Investigations in 

mathematics 

learning. Latest 

aricles 

21 12 3 

 

Vald artikel: 

Tidskriftens namn, 

vol. (nr) 

Författare/årtal Artikelns namn 

Investigations in 

Mathematics 

learning, v9 

  

  

Holly Henderson Pinter, Eileen 

G. Merritt, Robert Q. Berry III 

& Sara E. Rimm-Kaufman 

  

The importance of structure, 

clarity, representation, and 

language in elementary 

mathematics instruction 
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