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Manipulative materials in mathematics teaching 
How concrete manipulative materials can promote student collaboration in mathematics teaching 

Abstract  
Collaboration takes place in different types of social life, such as at work or at school. At 

school, laboratory materials can be a way to promote students’ collaboration and develop 

communication skills. With a systematic literature study, the purpose is to study and find out 

what research and studies tell about how laboratory materials promote student collaboration in 

mathematics education. This study includes students from elementary schools first grader to 

intermediary stage six grader. The ERIC database is used to compile a scientific basis for this 

systematic literature study. The result shows that collaboration increases between students in 

mathematics teaching when teachers use the concrete laboratory material in the classroom. 

Results show that when students work with laboratory material, they are given the opportunity to 

communicate with each other and discuss mathematical problems together. This leads to an 

increase in learning outcome and develops show that students gain better mathematics skills and 

more knowledge of the abstract concepts in mathematics. 

Keywords: Laboratory material, concrete material, Abstract, laboratory mathematics 

teaching, student collaboration. 

 

Sammanfattning 
Samarbete sker i olika typer av sociala sammanhang, det kan vara på jobbet eller i skolan. I 

skolan kan laborativa material vara ett sätt att främja elevers samarbete och utveckla 

kommunikativa färdigheter mellan eleverna. Med en systematisk litteraturstudie är syftet att 

undersöka vad forskning säger om hur konkreta laborativa material främjar elevers samarbete i 

skolans matematikundervisning. Den här studien inkluderar elever i låg och mellanstadiet från 

årskurs ett till årskurs sex. Databasen ERIC används för att sammanställa vetenskapligt granskad 

urval som ligger till grund för här systematisk litteraturstudien. Resultatet visar att samarbetet 

ökar mellan eleverna i matematikundervisningen när lärare använder konkret laborativa material i 

klassrummet. Resultatet visar också att när eleverna arbetar med laborativt material får de 

möjlighet att kommunicera med varandra och diskutera matematiska problem tillsammans vilket 

leder till att öka elevers inlärning samt utveckla elevers kommunikativa färdigheter.  

Nyckelord: Laborativt material, konkret material, Abstrakt, laborativ 

matematikundervisning, elevers samarbete. 
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                                             Inledning 
Internationella mätningen TIMSS 2011 visar elevers resultat i matematikämnet i Sverige, 

jämfört med andra länder inom Europeiska Unionen (EU) samt inom Organisationen för 

ekonomiskt samarbete (OECD). Utvecklingen har försämrats när det gäller svenska elevers 

matematiska kunskaper och förmågor (Skolverket, 2011). Malmer (2002) hävdar att många elever 

uppfattar matematik som ett ointressant och avancerat ämne. Både Grevholm (2012) och Adler 

(2001) skriver att många elever drabbas av rädsla samt oro för presentation i matematik och många 

har problem med abstraktionsförmåga. Grevholm (2012) menar vidare att eleverna har sämre 

resultat på grund av ointresse för matematik och lågt självförtroende. 

Samarbete mellan eleverna kan vara ett sätt att förbättra resultaten i skolan och ändra 

negativa tankar kring matematik hos eleverna (Säljö, 2015). Grevholm (2012) menar att för att 

stimulera, samt utmana elevers lärande och bidra till en positiv inställning till matematikämnet 

hos eleverna, är samarbete nödvändigt i matematikundervisningen. Det hjälper till att skapa en 

lämplig studieatmosfär. Säljö (2015) betonar att samarbete med andra i klassrummet är det allra 

viktigaste redskapet för kunskapsinlärning. Att ta del av varandras erfarenhet ökar vår 

utvecklingsförmåga (Säljö, 2015). Även Skolverket (2011) påpekar att ett gott samarbete och en 

trygg läromiljö kan gynna lärande och främja studierna. Studier visar att ett gemensamt arbete 

utvecklar elevernas kunskapsnivå och främjar elevers lärande (Moyer, 2001). Det är en av 

anledningarna till att läraren bör variera metoderna i sin undervisning och välja ett lämpligt 

läromedel som stödjer elevernas deltagande och deras interaktion under lektionen. Detta för att 

väcka intresse för ämnet och uppmuntra dem i hopp om att nå de resultat som önskas (Malmer, 

2002). Grevholm (2012) argumenterar för vikten av en variation i matematikundervisningen för 

att hjälpa eleverna att ta till sig de matematiska begreppen. 

I matematikundervisningen är laborativt material bra för elevers samarbete samt för att ge 

elever chanser till att delta med andra (Moyer, 2001). Rystedt och Trygg (2010) beskriver 

laborativt material som ett arbetssätt där eleverna skapar en länk mellan abstrakt och konkret. 

Skolverket beskriver att ”för att förstå, den abstrakta matematiken behövs konkreta upplevelser 

och praktiska tillämpningar” (2003, s. 21). Rystedt och Trygg (2010) fortsätter vidare att detta 

arbetssätt kan ses som ett uppskattat sätt att öka viljan att lära med fokus på matematik. 
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Läroplanen (2011) hävdar vid val av klassrumsaktiviteter som innehåller samarbete kan elever 

ges möjlighet att öka sina prestationer i matematikämnet samtidigt som de får utveckla 

kommunikativa färdigheter.  

Flera forskningsresultat bekräftar att användning av laborativt material har positiv effekt för 

elevers lärande. Men på vilket sätt gynnar laborativt material i matematikundervisningen elevers 

samarbete? Frågan väcker intresse för att undersöka vad forskning säger om hur laborativt 

material kan främja elevers samarbete i matematikundervisningen. 

                                           

                                                   Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att förstå hur konkreta laborativa material kan främja elevers 

samarbete i årskurs F–6. För att uppnå detta syfte används följande frågeställning: 

 

• På vilka sätt, enligt tidigare forskning, kan användning av konkret laborativt material 

främja elevers samarbete i matematikundervisning i årskurs F-6? 

                                                   Disposition 
I den teoretiska bakgrunden kommer det sociokulturella perspektivet och begrepp relevanta 

för studien förklaras. Därefter, i metod delen beskrivs hur den systematiska litteraturstudien har 

utförts, vilka studier som har valts och genom vilken typ av sökning som dessa har tagits fram. 

Sedan presenteras resultat och analys för undersökningen. Uppsatsen avslutas med en diskussion.   

                                              Teoretisk bakgrund 
 

Det här avsnittet inleds med en beskrivning av det sociokulturella perspektivet, dess syn på 

lärande och begrepp inom det. Eftersom denna teori är utgångspunkten i denna studie kommer 

vissa specifika begrepp förklaras såsom, appropriering, mediering, scaffoldning. Därefter 

definieras elevers samarbete i skolan. Till sist definieras laborativt material.  

Det sociokulturellt perspektiv 
I ett sociokulturellt perspektiv bygger kunskap på deltagande och kommunikation i 

klassrummet och lärandet sker genom att elever interagerar med andra elever (Dysthe, 2003).  

Kommunikation är en viktig process för lärande, samarbete och interaktion. Detta är 

grundläggande för elevers lärande i skolan (Dysthe, 2003). Enligt Vygotskij (1978) utvecklas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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elevers kunskap genom språket och kommunikationen och det är grunden i det sociokulturella 

perspektivet. Säljö (2015) betonar att kommunikationen i klassrummet är en viktig aspekt för 

inlärning. Dewey (1997) förklarar att vi lär oss i mötet med andra människor, genom att ta del av 

andras erfarenheter samt dela med sig av våra egna erfarenheter.  

Vygotskij (1978) hävdar att människors utveckling sker i samspel med deras omgivning. 

Utifrån kommunikationen och språket ser vi det sociokulturella perspektivet som en teoretisk 

utgångspunkt i vår studie. Om användandet av laborativa material i undervisningen har en positiv 

inverkan på elevers samarbete och detta samarbete i sin tur är en viktig aspekt för 

kunskapsinlärning kan vi motivera sambandet mellan användandet av laborativa material och 

kunskapsinlärning, med betoning på samarbetets roll.                                                                                                                             

Vygotskij (1978) menar att människor kan studera, sammanfatta och resonera tillsammans 

kring exempelvis en matematisk problemlösning, vilket leder till en utgångspunkt för samarbete 

genom diskussion och interaktion som kan leda till nya tankar. Elevernas möjlighet att 

kommunicera och interagera med varandra, bidrar till utbyte av erfarenheter och av att skapa nya 

tankar om matematik (Hägerfelth, 2004). På samma sätt hävdar Säljö (2015) att samarbete med 

andra ökar vår kunskap och förmåga. Kunskaper om olika matematikbegrepp som erhålls genom 

olika möten och diskussioner med andra individer samt genom olika typer av samarbeten och 

dessutom görs dem till sin egen kunskap kallas det för appropriering (Säljö, 2015). 

Säljö lyfter fram mediering som ett av de centrala begreppen inom det sociokulturella 

perspektivet. Mediering innebär en samverkan mellan människor och de artefakterna, det vill 

säga de kulturella redskapen, som bygger på både språkliga och materiella redskap (Säljö, 2015). 

Mediering sker genom en inlärningsprocess där mentala funktioner medieras eller överförs med 

hjälp av konkreta material och intellektuella redskap som vi individer använder i våra sociala 

aktiviteter (Säljö, 2011). Kulturella redskap som exempelvis kan användas för att bl.a. analysera, 

förstå samt lösa ett matematiskt problem kan vara någon form av matematiska verktyg som 

klossar (konkret laborativt material) och instruktionspapper (Grevholm, 2012).   

Vygotskij (1998) förmodligen att samspelet mellan individen och gruppen leder till bättre 

lärande. Den sociala interaktionen bidrar till högre prestation. Individens kunskap utvecklas 

genom gemensamma aktiviteter med andra människor tack vare Scaffoldning inom det 

sociokulturella perspektivet. Scaffoldning innebär att hjälper och stödjer elever för att de ska 

kunna prestera mer under en vuxens ledning eller i samarbete med kompetenta kamrater 

(Vygotskij, 1998).  
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Elevers samarbete i skolan 
I flera sammanhang definieras begreppet samarbete med att flera deltagare deltar och 

gemensamt bidrar för att kunna uppnå ett gemensamt mål (Svedberg, 2012). Samarbete i klassen 

betyder att eleverna får möjlighet att jobba i par eller med flera för att hjälpa varandra och för att 

kunna uppnå samma mål (Harty & Harty, 2004). Attard och Curry (2012) anger att många elever 

inte har lika inlärningsförmågor och att samarbete kan vara fördelaktigt för de för att ta del av 

andras kunskaper och erfarenheter. Redan 1978 uppmuntrades samarbetet mellan eleverna. 

Vygotsky (1978) genom att visa att alla deltagare fick en fördel när de jobbade tillsammans. 

Eleverna får prova på att ta a ansvar för arbetet och den sociala interaktionen, vilket leder till att 

elevernas lärande kan främjas. 

Göring (2006) förklarar att interaktioner spelar en viktig roll i elevers läroprocesser. Lärandet 

sker i skolan i en social miljö där kommunikation mellan individer har en central roll.  Skolans 

uppdrag är att främja interaktion mellan eleverna för att lära dem att kunna ta initiativ och ansvar 

samt acceptera att jobba tillsammans med andra (Skolverket, 2011). Ett fungerade samarbete 

bidrar till en bra förutsättning. Detta samarbete ligger till grund för att kunskaper och förmågor 

kan utvecklas hos eleverna (Svedberg, 2012). Nilsson (2005) hävdar att samarbetet med andra 

elever bidrar till att eleven upplever en samhörighetskänsla. 

Laborativt material 
Laborativt material har använts under lång tid i skolan (Rystedt & Trygg, 2005). Begreppet 

laboration har sina rötter i det latinska språket och betyder arbeta. Szendrei (1996) definierar 

laborativa matematikmaterial som något konkret, vilket betyder att materialet går att hantera, 

undersöka, röra, gripa, flytta på, plocka isär, sätta samman, vrida samt fördela. Bastick (1993) 

anger att manipulative är det engelska ordet för laborativa material. Med laborativa material 

menas att saker och ting som kan beröras och flyttas av eleverna, används för att presentera samt 

beskriva ett matematiskt begrepp. Laborativt material är ett verktyg som tänkt att underlätta 

arbetet för både elever och lärare. Det kan underlätta för lärare att lära ut ämnet och lättare för 

elever att kunna förstå ämnet (Szendrei, 1996). Användningen av laborativt material kan göra 

matematik synlig och lättare genom att jobba med händerna, känna samt fundera, vilket skiljer 

sig från att enbart arbeta med övningar i läroböcker (Szendrei, 1996). 
Laborativa material har i sig inte konkretiserande kännetecken. Konkretisering sker när 

eleverna använder detta material för att förstå abstrakta begrepp. Det finns ett stort sortiment av 

laborativa material beroende på syfte, mål och inriktning delas in i två huvudgrupper, vardagliga 

verktyg och pedagogiska material (Szendrei, 1996). 
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• Vardagliga verktyg inkluderar verktyg som arbetas med i vardagen, arbetslivet eller i 

naturen. Föremålen är ofta kända för eleverna och har nära koppling till deras 

omvärld exempelvis låtsaspengar (Szendrei, 1996). 

• Pedagogiska material är däremot konstruerade för matematikundervisningen 

exempelvis logiska block, klossar, tiobassystem med mera. Även ingår strukturellt 

material som tärningar och färgstavar (Szendrei, 1996).  

Rystedt och Trygg (2010) menar att laborativt material kan innefatta både konkret och 

digitalt material. Till konkreta material räknas det som vi nämnde tidigare, material som är 

gripbart, kan hanteras, vändas, och så vidare. Till digitalt material räknas datorprogram, spel och 

interaktiva skrivtavlor. Från Moyers (2001) perspektiv räknas miniräknare som ett laborativt 

material eftersom det är ett visuellt föremål som kan utnyttjas vid aktiviteten som sker på 

matematiklektioner. 

I denna litteraturstudie riktar vi in oss på laborativa material i konkret form. De digitala 

materialen som dator, spel, samt interaktiva skrivtavlor och miniräknare ingår därför inte i denna 

studie även om de är relevanta i skolorna just i dagens matematikundervisning. Detta val har 

gjorts för att begränsa studiens storlek. 
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                                     Laborativt material 

  

                                            Bild 1 och 2:  Material för att räkna. 

 

 

                        
Bild 3: Material för bråkform.                           Bild 4: Pengar-Mynt och sedlar. 

                           

   Bild 4: Material för tiotal.                                             Bild 5: Material för geometri. 
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                                   Metod 
I detta avsnitt förklaras betydelsen av en systematisk litteraturstudie, sedan presenteras och 

motiveras hur denna studie gått tillväga genom att redogöra för vilken databas som används och 

hur datasamling skett samt vilken slutgiltig söksträng som använts i studien. Därefter förklaras 

urvalsprocessen och manuella avgränsningar. Därefter presenteras den analysmetod som använts 

i arbetet och hur urvalet till fördjupningen genomförts. Avslutningsvis redogörs för de etiska 

överväganden som gjorts och hur studien uppnått hög reliabilitet och validitet.  

Varför systematisk litteraturstudie 
Den här studien är en systematisk litteraturstudie, vilket ger en möjlighet att kartlägga vad 

tidigare forskning har kommit fram till angående användandet av laborativa material som en 

pedagogisk/undervisnings metod att öka elevernas samarbete i matematikundervisning. Enligt 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) genomförs en systematisk litteraturstudie 

genom att systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt 

ämne eller problemområde” (s. 31). I denna studie har sökningar i ERIC databas utförts på ett 

systematiskt sätt för att få fram vetenskapliga artiklar. De valda vetenskapliga artiklarna har 

sedan kritiskt granskats och sammanställts.  

Metod för datainsamling 
Den databas som används vid sökningen var ERIC (Educational Resources Information 

Center). ERIC (EBSCO) är en av världens största databaser och därför har sökorden formulerats 

på engelska för att erhålla relevant resultat om användandet av laborativa material i 

matematikundervisning. All sökning som har gjort är redovisade med avseende på datum och antal 

träffar i bilaga 1. Arbetets fokus är laborativa material med inriktning mot samarbete i matematik. 

Vi började med att välja de centrala och relevanta svenska ord och begrepp med hänsyn till studiens 

syfte och frågeställning. Därefter översattes alla ord från svenska språket till engelska språket. 

Relevanta ord som först sökts är manipulatives, Collaboration och mathematics. Därefter användes 

flera relevanta begrepp för att utöka sökningen, bl.a teach, education. 

Eftersom studien rör elever i låg och mellanstadiet avgränsades studiesökningen med sökorden 

primary school och elementary school. I alla sökningar har det använts de booleska operatorerna 

”AND”, ”OR” och ”NOT” för att begränsa och utvidga sökningar i en databas (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013). Operatorn AND används mellan parenteserna för att få med båda 

termerna som nämns i sambandet, vilket begränsar sökningen. Operatorn OR används mellan orden 

som står i parentesen för att bredda sökningen. Sedan används asterisker symboler (*) för att 
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trunkera detta sökord.  Exempel: Mellan manipulatives AND mathematics används AND för att 

specificera sökningen mot intresseområdet. Samtidigt används den booleska operatorn OR mellan 

synonymer för att bredda sökningen exempel: (manipulativ* OR laboratory* OR concrete* OR 

hands on*). Asterisker symboler (*) används i slutet av ordet för att få alla varianter av orden 

exempelvis: sök på enbart math* istället för mathematic och matthematical. 

Tabell 1: I tabell 1 visas vilka söksträngen som har valts samt vilka avgränsningar, antalet 

träffar och urval är gjorda. 

 Tabell 1 
Databas/datum  Söksträng  Avgränsningar Sökträffar urval 

ERIC (EBSCO)  

2019-10- 03 

 
 

(manipulativ* OR 
laboratory* OR 
concrete* OR hands 
on*) AND (math*) 
AND (Collaborat* 
OR cooperat* OR 
intract* OR 
teamwork* OR 
participate*) AND 
(teach* OR 
education* OR 
learn*) AND 
(elementary school* 
OR primary school*)   

peer reviewed 155 25 

Det manuella urvalet.  
Sökningen i ERIC genererade 155 artiklar, relevanta för studien. Därefter genomfördes två 

manuella urval. Det första steget bestod av att läsa titel och nyckelord på artiklarna för att sålla 

bort det som inte är relevant för denna studie. Det andra steget var att läsa artiklarnas abstract och 

behålla de artiklarna som är relevanta för syftet och frågeställningen av denna studie. Det andra 

manuella urvalet följdes dessa tre kriterier: 

• Det laborativa materialet ska vara någonting konkret och inte något digitalt verktyg.  

• Ett fokus ska finnas på samarbetet mellan eleverna samt mellan elever och lärare vid 

användning av laborativa material. 

• Artiklarna måste inkludera elevgrupper som motsvarar svenska F-6 (6–12 år). 

 Inkluderingskriterierna presenteras i tabellen nedan.  
  
Beståndsdel Inkluderingskriterier 

Område Matematikundervisning  
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laborativa material bara fysiskt material  

arbetssättet med laborativt material 

samarbete mellan eleverna samt mellan elever och lärare 

 

Metoder Ingen begränsning 

Deltagare Elever i låg- och mellanstadiet  

Publikation  Vetenskapligt granskade Akademi journalartiklar. 

Ingen avgränsning på publikations år. 

 

I och med dessa inkluderingskriterier uteslöts 77 artiklar, då de inte var relevanta för studien. 

Detta eftersom en del av dem beskrev laborativa material som ett digitalt verktyg. I denna 

undersökning exkluderades också artiklar som handlar om aktiviteter i sommarskolan, 

sommarläger, samt aktiviteter i familjen eftersom vi har valt att fokusera på undervisning i eller i 

anslutning till skolan. 

För att vara noggranna och inte missa någon artikel som kunde vara relevant för denna studie 

börjades det andra steget med att läsa abstrakt till de 78 artiklar som var kvar efter det första 

manuella urvalet. Efter det andra steget uteslöts 49 artiklar. De 49 artiklarna togs bort eftersom 

det inte var relevant ålder till studien, samt att en del av dem beskriver samarbetet mellan 

universitet och skolor. Efter att ha sorterat alla artiklar enligt dessa två steg och dessa tre kriterier 

har det resulterats 29 artiklar som är relevanta för den aktuella litteraturstudien. Fyra ofullständigt 

tillgängliga artiklar exkluderades. De 25 artiklar som blev kvar formade urvalet för den aktuella 

litteraturstudien. I bilaga 2 redovisas manuella urvalet. 

Analysmetod 
Analys för en systematisk vetenskaplig studie handlar om att dela upp fenomenen i olika 

delar för att undersöka dem enskilt. Därefter kopplas de ihop på ett nytt sätt som passar den 

aktuella studien. För att besvara studiens syfte och fråganställning delades analysmetoden in i två 

nivåer, den första nivån är en översikt och den andra nivån är en fördjupningsnivå. 

 

Metod för övergripande analys och kartläggning. Efter det manuella urvalet kom vi fram 

till 25 artiklar som relaterade till studiens syfte. Artiklarna har sammanställts i en tabell (Bilaga 

3). Tabellen är delad i sex kolumner. Rubrikerna består av referens, motiv till studien, studiens 

syfte och forskningsfrågor, studiens metod, vilka resultat studien har presenterats samt 

implikationer för fortsatt forskning och praktik. För att kunna få fram vad artiklarna handlar om 
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lästes artiklarnas abstrakt noggrant, sedan lästes även artikelns diskussion och resultat och del av 

metoden för att kunna kategorisera dem på ett sätt som passar till studiens syfte. Utifrån 

uppdelningen i tabellen undersöktes vilka artiklar som hade ett gemensamt innehåll, och vilka 

som därmed hängde ihop.  

Det skedde alltså en kodning om vad varje artikel handlar om. Därefter sattes dessa koder 

ihop och bildade gemensamma teman. Kodningen ledde fram till två huvudteman. Det ena 

handlar om hur laborativt material används som ett verktyg för lärare, och det andra handlar om 

hur laborativt material används som ett verktyg för elever. Utifrån dessa båda huvudteman 

urskildes sedan tre underteman, i relation till litteraturstudiens forskningsfråga och teoretiska 

utgångspunkter. 

  

Metod för fördjupande analys. I den här delen av analysen djuplästes ett visst antal artiklar 

inom varje tema för att kunna sammanställa det mest framträdande i artiklarna. Syftet var att få 

en fördjupad förståelse för de olika teman som urskilts. Analysen började med en djupläsning av 

artiklarnas resultat och metod för att få djupare förståelse om vad studierna kom fram till och 

deras slutsatser kring resultat. För att fördjupa förståelsen för respektive tema valdes 1–3 artiklar 

ut för varje tema. Sammanlagt valdes 10 artiklar ut för djupläsning. En av artiklarna har redovisat 

inom två teman.  

De valda artiklarna har granskats noggrant för att kunna erhålla svar på varför användandet 

av laborativt material främjar elevers förmåga att samarbeta och hoppningsvis ökar deras lärande. 

Vi har även analyserat lärarens och elevens roll med hänsyn till användandet av laborativt 

material i undervisning. De valda artiklarna är presenterade i Bilaga 4. 

Etiska överväganden 
Det här arbetet är en systematisk litteraturstudie. Vilket innebär att artiklarna är vetenskapligt 

granskade och uppfyller följande etiska krav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).   

Urvalet av alla artiklar och litteraturen har skett på ett noggrant sätt för att besvara studiens 

forskningsfråga. Alla valda artiklar redovisas som en referens i arbetet. Materialet som används 

förklaras steg för steg i bilaga 1. Resultat som framkommit redovisas på ett noggrant sätt för att 

öka analysens transparens och därmed minska att resultaten vinklats. 
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Validitet och Reliabilitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som forskare strävar efter. Reliabilitet handlar om 

tillförlitlighet, att en studie kan återupprepas med samma resultat (Bryman, 2018). För att stärka 

reliabiliteten i studien, redovisats i metodavsnittet hur sökningen har genomförts i databasen 

ERIC, samt hur det manuella urvalet har skett. Genom att ha skrivit ner hur sökning utförts samt 

alla inkluderingskriterierna kan andra som replikerar sökningen få liknande resultat. Medan 

handlar validitet om att studien mäter det som avses mätas (Bryman, 2018). För att öka 

validiteten i studien har arbetet med att välja ut sökord relaterats till studiens syfte och 

fråganställning. I och med att sökorden tillkommit efter flera provsökningar och användandet av 

Thesaurus, samt söksträngen bestod av ett flertal synonymer, ökar chansen att hitta artiklar som 

svarar på studiens syfte och forskningsfråga. 

Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av denna studie. Först presenteras det övergripande 

resultatet utifrån kartläggningen som redovisats i en tabell (se bilaga 3). Detta följs av en 

fördjupning där artiklarna har analyserats och syntetiserats. Slutligen ges en sammanfattning av 

varje tema. 

Övergripande resultat 
Majoriteten av artiklarna som har analyserats i studien är genomföra i USA och Sydafrika. 

Studien har genomförts inom ramen för att utveckla elevers samarbete när de jobbar med 

laborativa material. 14 artiklar har använt sig av kvalitativa metoder som bygger på bl. a. 

observationer och intervjuer. Medan har i de övriga 11 artiklarna använt sig av kvantitativa 

metoder som bygger på mer djupare analys och studie av hur användandet av laborativa material i 

undervisning ger positiv effekt på lärandet. 

När det kommer till genomförande av användning av laborativt material i 

matematikundervisningen visar artiklarna två övergripande teman. Det första temat innefattar 18 

av de 25 artiklarna och handlar om att laborativa material ska ses som ett verktyg för lärare i sin 

matematikundervisning och att samarbetet höjs bland elever med hjälp av detta. Det andra temat 

bygger på 7 av de 25 artiklarna och handlar om hur laborativa material kan bli ett verktyg för 

elevers samarbete i matematikundervisningen samt skapar inlärning när elever delas in i grupper.  

Att laborativt material blir ett verktyg för lärare innebär:  
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1. Att läraren använder olika strategier för att hjälpa eleverna att förstå abstrakta 

matematikbegrepp. 

2. Att läraren ställer diverse frågor till eleverna med hjälp av ett laborativt material  

3. Att läraren lyfter samarbete mellan eleverna när hen delar de i olika grupper.  

Under detta tema ingår tre underteman, där vissa av artiklarna är relevanta för flera teman: 

- Laborativt material som verktyg för lärares visualisering av matematiska begrepp – 10 

artiklar. 
- Lärarens roll vid användning av laborativa material – 6 artiklar. 

- Laborativt stöd för lärares matematiska språk – 2 artiklar.  
Temat, laborativt material fungerar som ett verktyg för elever i sitt matematiklärande, innebär 

mer specifikt:  

1. Elevnära arbete. Det innebär hur elever arbeta med ett laborativt material för att 

tillsammans lösa ett matematiskt problem. 

2. Effekter vid användningen av ett laborativt material. 

Här ingår tre underteman: 

- Laborativt material och grupparbete – 2 artiklar. 
- Elevers idéer – 2 artiklar. 

- Kommunikation – 3 artiklar. 
 

Fördjupningsanalys  

Den fördjupade analysen och illustrationen grundas på tio artiklar. Artiklarna kommer att 

redovisas under varje undertema och förklara på vilket sätt samarbetet sker mellan eleverna i 

matematikundervisningen när lärare och eleverna använder laborativa material. 

Laborativt material som verktyg för lärares visualisering av matematiska begrepp.  
Artikel CRA Fraction Intervention for Fifth-Grade Students Receiving Tier Two Interventions 

lyfter Flores, Hinton och Taylor (2018) fram konkret-representation-abstrakt (CRA) instruktion. 

Syfte med studien har varit att undersöka effekterna av CRA instruktion i bråk- och 

decimalförståelse. Studien gick ut på att lära ut bråk begreppet med hjälp av lämpliga laborativa 

material genom att koppla bråkdelar med bilder för att visuellt presentera strukturen i 

bråkräkning. Studien tog plats i en årskurs fyra tillsammans med två lärare i en skola på en 

landsbygd i Sydöstra USA under fem veckor, 20 minuter per gång. Lärare planerade 
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undervisningen om bråkbegreppet och lärde ut instruktion till sina elever med hjälp av lämpligt 

laborativt material som exempelvis klossar. Läraren kopplade bråkdelar med bilder och 

förklarade till eleverna steg för steg. Tanken var om elever få se matematik problemet visuellt 

kan de se strukturen i problemet.  

Eleverna indelade i små grupper för att hjälpa varandra och fick arbeta efter lärarens steg 

med hjälp av klossarna och ritade bilder. Lärarens visuella undervisning underlättade bråk 

förståelse för eleverna, vilket ledde till att de kunde jobba tillsammans och hjälpa varandra med 

matematiska uppgifter (Flores, Hinton &Taylor, 2018). Resultat har visat att användning av CRA 

interventionen utvecklar elevers matematikförmåga att ta till sig nya matematik begrepp på ett 

snabbare sätt och dela med andra kamrater. Samt att tydligheten i lärarens instruktioner vid 

användning av laborativt material är avgörande för elevernas lärande. Även ett inslag av konkret-

representations-abstrakt (CRA) instruktion är effektiv vid undervisning i bråk konceptuell 

förståelse och ett sätt för elevers samarbete (Flores, Hinton &Taylor, 2018). 

Studien undersökte även lärarens roll med att väcka intresset och lyfta upp matematik 

kunskap hos eleverna, speciellt vid stationsundervisning med visuell undervisning. 

Stationsundervisning leds ofta av två eller flera lärare, en lärare leder hela passet medan de övriga 

leder diskussionerna i elevgrupperna. Resultatet av stationsundervisning har visat att lärare får 

mer utrymme för att känna igen elevens svagheter och kunna stötta eleven för att utveckla sin 

matematiska förmåga och kunskaper, samtidigt lärare får större möjlighet att förklara 

matematiska begrepp på ett visuellt sätt och be eleverna att undersöka tillsammans för att nå den 

formella nivån (Flores, Hinton &Taylor, 2018). 

Lärarens roll vid användning av laborativa material. Artikeln The Effect of Concrete-

Pictorial- Abstract Strategy toward Students' Mathematical Conceptual Understanding and 

Mathematical Representation on Fractions av Purwadi, Sudiarta, och Suparta, (2019) handlar om 

att förenkla matematiska problem genom användning av konkreta laborativa material samt 

diskuterar vilken roll läraren har vid en sådan användning. Syftet med studien är att använda 

Concrete-Pictorial-Abstract CPA strategi för matematikundervisning som rekommenderas för 

elever i ålder 7 till 9 år. Studien genomfördes i en liten by som heter Padangbulia med två klasser 

i årskurs tre. Den första klassen bestod av 23 elever medan andra klassen bestod av15 elever. 

Studien har visat att läraren ska välja en lämplig metod för sin undervisning och kunna 

bestämma vilka strategier som ska användas för att förenkla matematikuppfattning för eleverna. 

Läraren bör vara kunnig för att leda eleverna när de arbetar med laborativt material. Studien ger 

förslag på några idéer om hur lärare kan göra koppling mellan laborativt material och den 
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abstrakta matematiken i undervisningen. Ett av förslagen har varit att lärare måste förklara för 

eleverna varför hen använder laborativ materialet och förklara på ett tydligt sätt hur de ska arbeta 

vidare med materialet. Resultat visar att när läraren använder sig av laborativt material dras 

elevers uppmärksamhet och får de att bättre hänga med under lektionen, vilket leder till en 

djupare förståelse av matematik, och då kan eleven jobba med en kamrat för att lösa problemet 

därefter kan prova själv lösa problemet (Purwadi, Sudiarta & Suparta, 2019). 

En annan aspekt gällande lärarens användning av laborativa material som lyftes fram i 

studien var instruktionsmaterial som lärare kan låta eleverna använda vid matematiska problem, 

speciellt bråkförståelse (CPA). Lärare ska ha en fördjupad kunskap om CPA strategi samt 

kunskap om hur hen kopplar laborativt material till strategin. Resultaten visade att CPA strategier 

har positiva effekter på elevernas förståelse och ökar deras förmåga. Detta bidar till att de 

samarbetar med varandra för att lösa olika problem i bråk (Purwadi, Sudiarta & Suparta, 2019). 

Studien fokuserar också på representationer och diskussion som sker i klassen mellan lärare 

och elever. Lärare leder diskussionen när hen frågar eleverna och låter dem reflektera över svaret. 

Resultatet visar att läraren lyfter fram samarbete mellan eleverna när hen ställer diverse frågor till 

elevernas med hjälp av laborativa material, olika svar kan leda till diskussioner mellan lärare och 

elever samt mellan eleverna (Purwadi, Sudiarta & Suparta, 2019). Slutsatsen av studien är 

att viktiga frågeställningar är ett stöd för hur elever kan ta till sig kunskaper om bråk och 

övningar i det. Dessutom är lärarens insats avgörande för elevernas lärande och elevers samarbete 

vid användningen av laborativa material (Purwadi, Sudiarta & Suparta, 2019). 

Laborativt stöd för lärares matematiska språk. Artikel An experience of social rising of 

logical tools in a primary school classroom: the role of language av Coppola, Mollo och Pacelli 

(2011) är ett resultat av ett projektarbete mellan flera forskningsgrupper som har sin specialitet 

inom matematikområdet och utbildningspsykologin av språkets roll i klassrummet. Studiens syfte 

har varit att reda ut hur lärares språk kan vägleda eleverna till ett matematiskt språk. Studien har 

varit baserad på elever i årskurs fyra som deltagit i ett lärande experiment angående det 

matematiska språket i form av metodologi intervjuer.  

Studierna hänvisar att elever i åk 4 har potential att själva lära sig, men de kan under 

vägledning lära sig ett bättre och mer effektivt sätt. Läraren i studien delar in klassen till olika 

grupper innan hen börjar med sin undervisning, därefter förklarar lärare några matematiska 

begrepp med hjälp av laborativt material, sedan frågar grupperna om dessa begrepp och ge de 

tiden för att diskutera svaret med varandra. Resultaten visar att lärare lyckas med hjälp av 

laborativt material utveckla elevers matematiska språk. Genom begreppsförklaring och elevers 
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diskussion i grupper utvecklar lärare elevers matematiska förmåga. Studiens resultat visar även 

att det konkreta materialet ökar resonemang mellan elever och lärare samt främjar 

begreppsförståelse hos eleverna och utvecklar det matematiska språket (Coppola, Mollo & 

Pacelli, 2011). Studien visar också när lärare förklara ett begrepp som exempelvis addition och be 

eleverna jobba med varandra för att lösa några addition uppgifter med hjälp av låtsaspengar, 

främjar eleverna matematikförståelse om addition på ett roligt sätt. Slutsatsen av studien är att 

lärarens språk med användning av det konkreta laborativa materialet i matematik undervisningen, 

utvecklar elevernas matematiska ordförråd. Lärare vägleder eleverna samt främjar deras förmåga 

genom att dela med sig av sin kunskap och låta de dela med andra klasskamrater (Coppola, Mollo 

& Pacelli, 2011).  

Studien i artikeln Implementing the Standards Communication in Mathematics av Mumme 

och Shepherd, (1990) där emot syftet att kartlägga hur både lärare och elever lyckas förmedla 

information om matematik till varandra för att underlätta matematikförståelse. Artikelförfattarna i 

studien betonar att språket som använts i klassen är en viktig aspekt för elevernas 

utvecklingsprocess och det gemensamma arbetet. Studien visar att matematiskt resonemang 

kräver en del aspekter av matematik för till exempel, numreringssystem, matematiska regler och 

definitioner, konventioner (Mumme & Shepherd, 1990). Det har observerat att båda lärarens 

kunskap och matematisk språk hjälper eleverna att komma på olika strategier för att tillsammans 

lösa det tilldelade matematiska problemet.  

Resultatet visar att diskussionen som sker i klassrummet mellan lärare och elever utvecklar 

det gemensamma matematiska språket och så småningom erhåller eleverna en förståelse av 

innebörden av de olika matematikbegreppen. Studien betonar att matematiska språket mellan 

lärare och eleverna under lektionen är som en kod med siffror och symboler. När lärare förklarar 

abstrakta matematik och låta eleverna använder laborativa material blir de mer involverade att 

lösa upp koderna från visuell till abstrakt matematik (Mumme & Shepherd, 1990). 

 

Laborativt material och grupparbete. Brown och Jones (1992) anger i artikeln Group 

Management in the Mathematics Classroom att varje skola och varje klass ska ha tillräckligt med 

laborativt material för att varje elev ska kunna placeras i en samarbetsgrupp samt att varje elev i 

gruppen ska få möjlighet att utföra en specifik roll. Syftet med artikelns studie har varit att 

undersöka hur eleverna kan leda arbetet när de jobbar tillsammans och använder sig av laborativa 

material, samt hur eleverna delar upp olika roller mellan sig för att nå uppgiftens mål. Studien 

består av 4 elever i årskurs fyra och en lärare. I studien tilldelas eleverna specifika roller. 
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Grundtanken är att eleverna ska tillsammans lösa en uppgift, där alla ska kunna bidra till alla 

delar i uppgiften med hjälp av laborativa material (Brown &Jones, 1992). 

Resultatet visar att när eleverna tilldelas bestämda roller och tar ett gemensamt ansvar kan 

det bidra till att eleverna når gruppens mål. Vidare anges i studien att det är meningsfullt för 

eleverna att tänka själva med hjälp av laborativa material och dela potentiella lösningar med 

andra kamrater i gruppen. När eleverna själva väljer vilka strategier de ska följa under 

lektionsaktiviteter och vilka laborativa material de ska använda blir det en utmaning för de att 

hitta rätt metod och rätt tänkesätt för att lösa matematik problemet. Resultatet visar även att 

elevers samarbete och elevers förmåga att lösa problemet ökar (Brown & Jones, 1992).   

I artikeln Activities: Problem Solving with Cubes skriver Browning och Channell (1992) hur 

aktiviteter i små grupper kan hjälpa eleverna att delta mer effektivt än om de utför aktiviteten 

individuellt. Läraren i studien får eleverna i årskurs 6 att delta i en aktivitet efter att ha delat in 

dem i olika grupper, två till tre elever i varje grupp. Olika material har använts under aktiviteten 

till exempel pappersblad, träkuber. Aktiviteten tog två till tre dagar att genomföra i klassrummet. 

Browning och Channell (1992) hänvisar till att läraren använder dessa små grupper för att 

öka elevernas roll i diskussionen genom att ge varje elev en specifik roll i gruppen. Eleverna 

delar sitt arbete mellan sig för att varje elev har egen roll i gruppen. Resultatet av deras studie 

visar att när eleverna har olika roller och använder sig av laborativt material samt utbyter rollerna 

under processen kan det vara ett steg för att få eleverna gå från den informella till den mer 

formella matematiken. Studien fokuserar på att när eleverna för praktiska lektionen utvecklas 

båda elevers matematiks förmåga och samarbete mellan eleverna (Browning& Channell, 1992).  

Forskare i studien har även påpekat hur elevernas roll är viktig i små grupper för bl. a. för 

deras självförtroende och samtal med andra elever. Resultatet av studie visar vidare att eleverna 

med sina egna specifika roller under aktiviteten får möjligheten att utveckla den logiska 

resorptionsförmågan. Avslutningsvis menar forskare i denna studie elevers självkänsla och 

elevers säkerhet med användning av laborativa material ökar när de jobbar i små grupper 

(Browning& Channell, 1992).  

 

Elevers idéer. I artikel Building Bridges, Robots, and High Expectations skriver Bennie, 

Corbett och Palo (2015) om hur eleverna engagerar sig vid användning av laborativa material 

som lego. Artikelförfattarna visar hur laborativt material stimulerar elevers tankar för att skapa 

nya former och strukturer. Målet med studien är att se hur eleverna ska försöka skapa robotar och 

undersöka hur varje elev delar med sig av sina idéer. Totalt har fyrtio elever deltagit i 

programmet efter skolan, två timmar i två månader. Under den första timmen har läroplanguide 
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följts medan den andra timmen arbetar eleverna med sina legorobotar. Aktiviteterna under båda 

timmarna har varit relaterade till teknik och matematikvetenskap. Elevernas uppgift har varit att 

skapa och bygga broar samt robotar med olika sorter av lego. Studien visar hur eleverna 

samarbetar med varandra för att identifiera problemet och försöker använda legobitar för att 

kunna få fram lösningen. Studien visar också att programmering av robotar kräver nya idéer, 

kritiskt tänkande och kreativitet. När eleverna arbetar med programmering av sina robotar kan de 

erhålla ett programmeringstrick som gör att de misslyckas, ett annat försök av en elev fungerar på 

ett korrekt sätt. Eleven delar snabbt med sig av hens nya idéer om den lösningen eleven kommit 

på, med elevgruppen och med resten i klassen för att nå målet (Bennie, Corbett & Palo, 2015).  

Avslutningsvis menar författarna att användning av laborativa material är en väg till nya 

tankar och denna användning ger eleverna möjligheten till ett samarbete när eleverna utbyter 

tankarna och idéer (Bennie, Corbett & Palo, 2015).  

Richardson (2012) skriver i artikeln Signs and Tools of Algebraic Reasoning om olika 

modeller som skapas av eleverna själva. Syftet med studien har varit att undersöka hur modeller 

kan skapas och förändras vid undervisning av nya matematiska begrepp. 25 elever i årskurs fem 

från Sydöstra delen av USA deltog i studien som varade i tre dagar och två timmar per gång. 

Aktiviteten handlar om att ta reda på hur många personer kan sitta runt ett fyrkantigt bord, sedan 

vid 2, 20, 100 bord, där bara en person får sitta på varje sida. Samma uppgift gäller även de andra 

dagarna fast med triangelbord den andra dagen och med hexagoner den tredje dagen. 

Utgångpunkten för elever att engagera sig i problemet och komma på nya idéer. Mönsterblock 

som laborativt material används i denna studie. En del eleverna har ritat figurer för att försöka 

tänka över lösningen, medan andra har använt multiplikationsregeln. Resultatet av studien visar 

att nya idéer som kommer fram vid användning av laborativa material kan utveckla elevers 

tänkande. Denna modelleringsaktivitet inte bara ger nya idéer men även en bredare syn på 

matematiska räknesätten. Dessutom delar eleverna med sig egna tankar och idéer med sina andra 

kamrater (Richardson, 2012).  

Kommunikation. Artiklarna som har valts för detta tema är följande tre artiklar: 
-Learning through Building: Constructing Knowledge of Design av Deaton, Cynthia C. 

M.; Chessin, Debby; Coskey, Shawn. (2012).      

- Teaching students to tell time av Andrade, Gloria S. (1992). 

-Activities: Problem Solving with Cubes av Browning, Christine A.; Channell, Dwayne E. (1992). 

Artiklarna handlar om elevernas kommunikation som kan utvecklas genom att använda 

konkret laborativt material. Artikeln som är skriven av Deaton, Chessin och Coskey (2012) har 
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fokus på elever i tredje och fjärde klass. Studien går ut på att eleverna testar att använda olika 

återvunnet material för att utforma, konstruera och bygga matematiska mönster. Studien syftar 

också till att ge eleverna möjligheter att engagera, kommunicera med sina kamrater och reflektera 

över deras förståelse. Studiens resultat visar att när läraren använder återvinningsbara produkter 

som ett konkret material ges eleverna möjlighet att samarbeta med varandra genom att 

introducera ett samtal mellan de för att kunna bygga nya matematiska mönster (Deaton, Chessin 

& Coskey, 2012). Aktiviteter i klassen underlättar elevdiskussioner och bygger stark 

kommunikation mellan eleverna vid användning av konkreta laborativa material. Även visar 

resultatet att aktiviteter ger eleverna en möjlighet att förbättra sitt samarbete och sin 

kommunikationsförmåga med andra elever. 

Lärarna i studien betonar att kommunikationen är en process för att komma fram till en 

uppfattning mellan eleverna. Eleverna startar diskussionerna genom att bl. a. diskuterar sina 

byggnadsdesigner och dess unika styrkor och svagheter. Resultaten visar att eleverna drar nytta 

att få diskutera sina lösningar med varandra. Detta möjliggöra att eleverna få kommunicera, 

samtala och resonera om olika lösningssätt, som i sin tur förstärker elevers samarbete. Läraren 

här deltar själv i diskussionen när hen går runt mellan grupperna och kommunicerar med dem 

genom att ställa olika frågor om hur och vad de ska använda konkreta material till, för att 

uppfylla målet med uppgiften. Slutsatsen av studien betonar att lärares frågor kan hjälpa till att 

främja eleverna att kommunicera med varandra med hjälp av lärares diskussion för att skapa nya 

matematiska formar (Deaton, Chessin & Coskey, 2012). 

Studien av Andrade (1992) riktas till elever i årskurs 2 till 4 och genomförts under 6 dagar i 

klassrummet. Ambitionen med studien har varit att lära barnen klockan på ett intressant sätt 

genom att använda olika konkreta material exempelvis unifix kuber, kort för nummer, räknare 

och timvisare etc. och för att varje grupp ska kunna bygga en klocka. Resultatet visar att eleverna 

har getts möjligheten att kommunicera och utbyta tankar med andra elever. Klassen blir i detta 

fall som en verkstad vid användning av laborativt konkret material där eleverna kommunicera 

med varandra för att lösa uppgift i klassen. Studien betona att vikten först och främst borde 

läggas på ett gott samarbete och en god kommunikation, för utan det blir det svårt för eleverna att 

lära av varandra (Andrade, 1992). 

Artikeln av Browning och Channell (1992) visar hur kommunikationen mellan eleverna i 

aktiviteter kan hjälpa eleverna att våga delta i aktiviteterna, vilket de inte alltid gör när de jobbar 

själva. Studien är inriktad på elever i årskurs 6 som gjorts tillsammans med en lärare under tre 

dagar i klassrummet. Studien visar att laborativa material gynnar kommunikationen mellan 

eleverna när de använder laborativt material som träkuber för att skapa geometriska mönster. 
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Studien betonar att matematikundervisning med användning av laborativt material ökar 

diskussionen mellan eleverna och möjligheterna att kommunicera med andra, även ges samt att få 

en chans att våga dela sina åsikter. Eleverna umgås med varandra för att lösa matematiska 

uppgifter. Resultaten visar att aktiviteter som sker i klassrummet ger eleverna möjligheten att 

utbyta kunskaper med varandra och utveckla den logiska resonemangförmågan (Browning 

&Channell, 1992). 

Sammanfattningsvis visar de nämnda tre studier att eleverna engagerar sig med varandra 

genom att diskutera diverse frågeställningar baserade på olika laborativa material under 

klassaktiviteterna. Användning av konkret laborativt material i aktiviteter kan hjälpa eleverna att 

starta en diskussion med läraren och med andra elever och samtidigt underlättar för eleverna att 

delta i diverse lärandeaktiviteter (Browning &Channell, 1992).   

                            Diskussion 

Diskussionen inleds med en kort sammanfattning av huvudresultatet där resultatet relateras 

till studiens syfte och forskningsfråga. Därefter presenteras en resultatdiskussion som relateras till 

studiens bakgrund, här förklaras varför detta ämne är viktig att forska om och så diskuteras vad 

studiens resultat bidragit med. Sedan i metoddiskussion diskuteras och reflekteras över metoden 

som använts och de val som har gjorts. Sedan avslutas det med att diskutera vilka konsekvenser 

för undervisningen som studiens resultat bidrar med och därefter beskrivs implikationer för 

vidare forskning.  

Kort sammanfattning av huvudresultaten 
Syftet med detta arbete har varit att försöka ge svar på följande forskningsfråga: På vilka sätt 

kan användning av konkret laborativt material främja elevers samarbete i 

matematikundervisning? 

Majoriteten av de undersökta och analyserade artiklarna är överens om att konkreta 

laborativa material i matematikundervisningen främjar elevers samarbete. Det laborativa 

materialet i sig är ingen mirakelmetod utan effekten infaller ofta med någon annan aspekt.  

Kommunikationen mellan eleverna samt mellan elever och lärare var en aspekt. Eleverna kan 

diskutera sina åsikter med varandra. När lärare väljer att undervisa med laborativa material får 

eleverna chans att delta i diskussionen och kunna reflektera tillsammans med lärare över det nya 

matematik begreppet, vilket hjälper eleverna att förbättra deras matematiska språk och få bättre 

förståelse för matematiska begrepp. 
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Studierna har visat att laborativt material hjälper lärare att ställa frågor till elever för att nå målet. 

Dessa frågor är ett framsteg för eleverna att gå vidare från den abstrakta matematiken till den 

konkreta matematiken som i sin tur ökar elevers förståelse. När lärare delar ut frågorna till elever, 

kan de reflektera över svaret och höra andras åsikter för att nå förståelse. 

Det laborativa materialet hjälper eleverna att dela med sig av sina idéer med andra 

klasskamrater vid till exempel lösning av vissa matematiska problem. Samtidigt bidrar 

användning av laborativt material till att eleverna arbetar mer i grupper istället för att arbeta 

individuellt. Eleverna får kommunicera och resonera tillsammans med varandra. Kommunikation 

är viktig mellan lärare och elever samt mellan elever. Lärarens roll är här att anpassa sig till vart 

elever befinner sig och ge de det stöd som behövs.  

Studierna lyfter också fram hur viktig läraren är för att laborativt material ska bli ett bra 

verktyg i elevers lärande. Lärarens kompetens och strategier i att använda laborativt material 

visar flera studier är avgörande för att materialet ska ge elever det stöd i sitt lärande som det är 

tänkt att ge. 

 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer vi att relatera litteraturstudiens resultat till tidigare studier och 

forskning samt sätta resultaten i relation till sociokulturella perspektivet. Detta för att 

sociokulturella perspektivets syn på kunskap och lärande har genomsyrat hela studien.  

Bakgrund till denna litteraturstudie har varit att använda konkreta laborativa material som ett 

verktyg för att främja elevers samarbete i matematikundervisning. Med denna utgångspunkt har 

resultatet visat att laborativa material är viktig i matematikundervisningen. Användning av 

laborativa material kan få eleverna att arbeta med varandra samt gynna deras lärande. 

Litteraturstudien har även visat att lärare kan dra nytta av laborativa material för att stimulera 

eleverna och underlätta matematik förståelse, vilket bidrar till ett samarbete mellan eleverna 

(Flores, Hinton & Taylor, 2018).  

Lärarens olika strategier och hens frågor till eleverna med hjälp av ett laborativt material gör 

det möjligt för lärare att förklara abstrakta matematiska begrepp med konkreta metoder. Detta 

underlättar för elever att nå matematisk förståelse samt vägleds de till rätt svar (Purwadi, Sudiarta 

& Suparta, 2019). Det kan kopplas till begreppet mediering inom sociokulturella perspektivet. 

När lärare överför kunskaper till eleverna med hjälp av ett laborativt material kallas det för 

mediering. Mediering sker genom en inlärningsprocess där mentala funktioner medieras med 

hjälp av konkreta material som klossar eller låtsaspengar och intellektuella redskap (Säljö, 2015). 
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Diskussioner mellan eleverna och lärare bygger på elevers matematiska språk och begrepp 

förståelse. Detta är något som Mumme och Shepherd (1990) anger som ett viktigt behov för 

eleverna speciellt under en lektion när laborativa material använts. Eleverna behöver ett 

gemensamt språk när de diskuterar matematik för att främja deras presentationer och 

matematiska förmåga från visuell till abstrakt (Mumme & Shepherd, 1990). När eleverna ges 

möjlighet att diskutera sina lösningar i klassen, blir eleverna mer delaktiga vilken i sin tur hjälper 

de att utveckla samarbete med andra elever och ökar deras självförtroende (Browning& Channell, 

1992). Språk och kommunikation förmåga anser vara väsentliga i matematikundervisning. 

Genom att eleverna undersöker laborativa material tillsammans betonas kommunikation förmåga 

(Deaton, Chessin & Coskey, 2012). Eleverna uttrycker sig i varandras läsningar och idéer. 

Därefter skapas någon slags förståelse av lektionens syfte, vilket detta leder att svaga elever drar 

nytta av andra duktiga elever (Bennie, Corbett & Palo, 2015). 

Att jobba i grupper med hjälp av laborativa material ökar elevers samarbete har vi belyst 

(Browning & Channell, 1992; Brown &Jones, 1992). Studien har visat att läraren ska vara med 

grupperna och se hur eleverna tänker vid användning av laborativa material. Dessutom ska lärare 

vara hjälpsamma och aktivt medverka i undervisningen för att kunna öka samarbete mellan elever 

(Deaton, Chessin & Coskey, 2012). Många artiklar har betonat när eleverna får tillgång till ett 

konkret verktyg för undersökning av ett matematiskt problem kan förmodligen motivera eleverna 

att arbeta tills de löst problemet. Detta bidrar till att eleverna får mer möjligheter att engageras 

både kognitivt och socialt (Bennie, Corbett & Palo, 2015). Samt leder undervisning med 

laborativt material till samarbete mellan eleverna. Eleverna i klassrumsaktiviteter kommunicerar 

med varandra för att lära sig och för att nå bättre resultat. Klassen blir som en verkstad där elever 

tar sitt ansvar beroende på sina egna roller (Andrade, 1992). 

Den här studien har givit upphov till att lärarens erfarenhet är viktig för att kunna leda 

eleverna när de arbetar med laborativa material under matematikgenomgång (Hatfield, 1994). 

Läraren behöver vara ämnesexperten i klassrummet som stöttar eleverna genom vägledning, samt 

väljer lämpliga laborativa material som underlättar för eleverna att lösa problem (Purwadi, 

Sudiarta & Suparta, 2019). Flera artiklar i studien har visat att scaffolding är ett sätt som används 

av lärare för att ge den stöd som eleverna behöver i sin matematik inlärning (säljö, 2015). Många 

artiklar har visat att samarbete med andra elever i klassrummet vid lösning av ett matematiskt 

problem förmodligen är ett av de bästa sätten för lärande. Genom att komma på nya idéer samt 

dela med sig sina idéer med andra klasskamrater ökar elevers utvecklingsförmåga (Richardson, 

2012). Detta kan liknas med appropriering som innebär att ”ta till sig” och det viktigaste med 

appropriering är att nya kunskaper erhålls genom kommunikationen (Säljö, 2015).   
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De aktiviteterna som sker i klassrummet med användning av laborativa material för att lösa 

ett matematiskt problem ökar elevernas intresse för ämnet och bidrar till en miljö där eleverna får 

mer möjligheter att hjälpa varandra (Browning & Channell, 1992). Samtidigt när eleverna får 

arbeta tillsammans i en grupp möjliggörs det att varje elev erhåller en aktiv roll i gruppen vilket i 

sin tur ökar deras självförtroende att kunna arbete i ett framtida projektarbete. Detta hjälper till att 

förbättra deras individuella och gemensamma ansvar, samt främjar samarbete mellan dem 

(Brown & Jones, 1992). Studier som vi har lyft upp i detta arbete har visat att lärare som 

använder laborativt material under sina matematiklektioner och kopplar materialet till lektionens 

innehåll resulterar i att elever får bättre förståelse av matematiska begrepp. När eleverna gör 

upptäckter tillsammans med sina kamrater stärks samarbetet mellan de. Detta motiverar de att 

prestera bättre i ämnet (Browning & Channell 1992, Säljö, 2015, Richardson, 2012, Mumme & 

Shepherd, 1990, mf.).  

Metoddiskussion 
Oavsett hur noggrant genomförande av studien kommer det alltid att finnas brister och 

begränsningar med metoden. Alla val som har gjorts för denna studie har inte varit självklara eller 

träffsäkra. I slutändan kan analysen och resultatet av arbetet ses som en personlig tolkning och 

reflektion av datamaterialet även om fasta steg i resultat och analysarbetet gjorts för att vara så 

objektiv hållning som möjligt. 

Valet av söksträngen och de sökorden har påverkat vilka artiklar som har valts för denna studie. 

Risk har varit att de valda sökorden inte täcker upp forskningsfältet på ett bra sätt. De sökorden 

som har valts anses kunna svara på forsknings fråga på ett tillfredställande sätt dock det alltid har 

funnits en risk att missa några ord som kan vara relevanta för studiens syfte. Att hitta de korrekta 

orden för att få ett heltäckande urval för studie har inte varit lätt. Sökningen har gjorts genom att 

först förberedda söksträngen via dess olika synonymer. Avsikten att använda synonymer har varit 

att öka antal sökträffar. Det finns en risk för att de ord och synonymer som användes i denna studie, 

inte stämmer överens med vad andra forskare ser som relevanta termer. Söksträngen och de sökord 

som valts är ett av flera val som gjorts i detta arbete.  

En begränsning som kan ha påverkat studien och dess analysarbete kan möjligen relateras till 

de valda sökorden som har använts för att nå resultat på de artiklar som handlar om både laborativa 

material och deras effekter på elevers samarbete har inte varit tillräckligt specifika för denna 

studien. Efter den sista söksträngen har 155 artiklar erhållits. En annan begränsning som har 

påverkat vårt artikelval har varit att majoriteten av de erhålla artiklarna inte varit tillgängliga eller 

fullständiga i databasen ERIC och inte heller i Google. Dessa artiklar har bortsetts från och därför 



27 
 

kan ha påverkat resultatet av denna studie. Slutligen har 25 artiklar valts ut som källmaterial till 

denna studie. 

Konsekvenser för undervisning 
Inledningsvis av denna studie har vi trott att laborativa material bara främjar elevers lärande. 

Nu vet vi att även elevers samarbete främjas. När en lärare använder laborativa material kan det 

skapa en inspirerande läromiljö (Rystedt & Trygg, 2005). Dock finns det en risk ifall lärare inte 

kan använda materialet på rätt sätt eller inte väljer en lämplig metod när hen undervisar med 

laborativa material. Det kan skapa en förvirring bland eleverna samt syftet med genomgång av till 

exempel ett nytt matematiskt begrepp inte uppfylls Hatfield (1994). Det har angivits att om 

läraren inte har kunskap eller erfarenhet att använda laborativa material i matematikundervisning 

kan lärandeprocessen hindras (Malmer, 2002). Det kan hända att någon eller några elever inte 

gillar denna undervisningsmetod och syftet med laborativa material inte kan nås. 

Moyer (2001) lyfter fram en positiv aspekt vid användandet av laborativa material. Eleverna 

som inte har upplevt ett gemensamt lärande förut kommer att träna på att jobba med andra elever 

då de delas i små eller stora diskussionsgrupper. Dessutom bör läraren hålla sig uppdaterad när 

det gäller den senaste forskningen om användning av laborativa material i undervisningen. 

Hoppningsvis ger detta upphov till utveckling av lärarens undervisningsmetoder som i sin tur 

stärker elevernas lärande samt elevernas samarbete. 

Fortsatta studier 
Denna studie har undersökt hur laborativa material främjar elevers samarbete i 

matematikundervisningen. Majoriteten av de artiklar som dök via artikelsökning fokuserar på hur 

laborativa material främjar elevers lärande och elevers samarbete. De flesta artiklarna presentera 

enbart lärarens perspektiv och inte tar hänsyn till elevers åsikter i användande av laborativa 

material i matematikundervisning. Samtidigt har det enbart visats de positiva aspekterna i dess 

användning för att främja samarbete mellan eleverna men de negativa aspekterna inte har 

erhållits.   

Det vore intressant att se detta ur elevperspektiv och även undersöker ifall det finns några 

negativa aspekter vid användandet av laborativa materials. 
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Bilaga 1:  Alla Söksträngar   

Databas och datum Sökord/kombination 

av sökord 

Avgränsningar Sökträffar 

ERIC 03/10–19 

1964–2019 

manipulativ* OR 
concrete* OR hands 
on* AND (math*) 

 
peer reviewed 
 

 

6933 

ERIC 03/10–19 

1995–2019 

(manipulativ* OR 
laboratory* OR 
concrete* OR hands 
on*) AND (math*) 
AND (Collaborat*) 

peer reviewed 
 
 

185 

ERIC 03/10–19 

1984–2019 

 
(manipulativ* OR 
laboratory*OR 
concrete* OR hands 
on*) AND (math*) 
AND (Collaborat* OR 
cooperat*)  

peer reviewed 
 168 

ERIC 03/10–19 

1984–2019 

 
(manipulativ* OR 
laboratory*OR 
concrete* OR hands 
on*) AND (math*) 
AND (Collaborat* or 
cooperat* OR intract*)  

 

peer reviewed 
 170 
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ERIC 03/10–19 

1974–2019 

(manipulativ* OR 
laboratory* OR 
concrete* OR hands 
on*) AND (math*) 
AND (Collaborat* OR 
cooperat* OR intract*) 
AND (teach* OR 
education* OR learn*) 
 

peer reviewed 
302 

ERIC 03/10–19 

1974–2019 

(manipulativ* OR 
laboratory* OR 
concrete* OR hands 
on*) AND (math*) 
AND (Collaborat* OR 
cooperat* OR intract* 
OR teamwork* OR 
participate*) AND 
(teach* OR education* 
OR learn*) AND 
(elementary school* 
OR primary school*)  

 

peer reviewed 
155  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2: Manuella urval 

sökord Inget 

urval 

Manuellt 

Urval 1 

Manuellt 

Urval 2 

Manuellt 

Urval 3 
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(manipulativ* OR 
laboratory* OR 
concrete* OR 
hands on*) AND 
(math*) AND 
(Collaborat* OR 
cooperat* OR 
intract* OR 
teamwork* OR 
participate*) AND 
(teach* OR 
education* OR 
learn*) AND 
(elementary 
school* OR 
primary school*)  

155 
 
77 
Ej relevanta  
Handlar om  
digitalt 
verktyg och 
sommarskolan 
samt 
aktiviteter i 
famljen.  
 
 
 

 
49 
 
Ej relevanta 
ålder till 
studie. 
 
Ej relevanta 
handlar om 
samarbete 
mellan 
universitet och 
skolor. 

 
6 
Har inte full 
text 
i ERIC 
Inte heller i 
Google. 

Bilaga 3: Tabell för kartläggning av artiklarna. 
 
 
Referens   Hur 

motiveras 
studien? 
   

Syfte/forskning
s- fråga (or)   

Metodval.   Slutsatser. 
Besvaras 
forskningsfr
ågan 
(ornat)?   

Implikation
er för 
fortsatt 
forskning 
och praktik   

Hatfield,Mary 
M, (1994). 
 Use of 
Manipulative 
Devices: 
Elementary 
School 
Cooperating 
Teachers Self-
Report.  

 Artikeln 
ingår I en 
större 
forsknings 
studie om 
lärarens 
användning 
av 
laborativa 
material  

Presentera 
samarbetsvillig
a lärare I 
användning av 
laborativa 
material 

Klassundervis
ningen i (4–6) 
dagar I 
månaden I (k-
6) 

Resultat 
visar att 
användning 
av 
laborativa 
material 
ökar elevers 
nivå 

Fortsatt 
forskning 
angående 
lärarens 
roll   

Richardson, 
Kerri (2012). 
Signs and Tools 
of Algebraic 
Reasoning: A 
Study of 
Models among 
Fifth Grade 
Students  

Denna 
studie 
fokuserar på 
de typer av 
modeller 
som skapats 
av elever 
under 
algebraiska 
mönster. 

hur elever i 
årskurs 5 
använde givna 
konkreta 
modeller och 
skapade nya 
representatione
r av modeller 
för att resonera 
algebraiskt om 

25 elever i 
årskurs 5 
deltog i det 
tre dagars 
undervisnings
experimentet. 

Resultaten 
visar att 
elevernas 
rekursiva 
modeller 
övergavs 
och 
omvandlads 
sedan till 
uttryckliga 
modeller 

Den här 
studien 
beroende 
på andra 
forskning 
som pratar 
om 
modeller i 
Algebra 
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mönsterupptäck
ningsuppgifter. 

och antogs 
slutligen. 

Yang, Der-
Ching; Lai, 
Meng-
Lung; Yao, Ru-
Fen; Huang, 
Yueh-Chun 
(2015). 
Effects of 
Remedial 
Instruction on 
Low-SES & 
Low-Math 
Students' 
Mathematics 
Competence, 
Interest and 
Confidence  

Korrigerand
e-e 
instruktione
r 
Hjälper 
elever med 
låg SES och 
låg 
matematikf
örmåga. 

Denna studie 
syftade till att 
undersöka 
effekterna på 
korrigerande 
instruktioner 
för elever med 
låg matematisk 
förmåga i 
grundskolan 
  

Observation 
av 
smågrupper. 
57 deltagare i 
denna studie  

Resultat 
visar 
Korrigerand
e-e 
instruktion-
er 
förbättrade 
elevers 
matematik 
kompetens 
och ökade 
deras 
intresse till 
ämnet. 

Vidare 
forskning 
föreslås 
kring 
hållbarhete
n hos 
förändring i 
matematikk
ompetens, 
matematikf
örtroende   

Osana, Helena 
P.; Przednowek, 
Katarzyna; Coo
perman, 
Allyson; Adrien
, Emmanuelle 
(2018). 
Encoding 
Effects on First-
Graders' Use of 
Manipulatives  

Hur elever 
använder de 
kodningen 
av röda och 
blå 
plastflisor i 
matematik 
undervisnin
g 

att fokusera 
specifikt på 
barns förmåga 
att förvärva 
dubbel 
representation 
av en 
uppsättning 
manipulerings
medel som de 
aldrig använde 
som 
basmaterial 

73 barn med 
en medelålder 
på 7 år 40 % 
pojkar (49%) 
var flickor 

Studien 
visar att 
använd 
plastflisor 
som 
konkret 
material 
ökar 
elevernas 
intresse och 
förklara 
mer den 
abstrakta 
begreppen 

Studien 
behöver 
tester på 
olika 
område i 
matematiku
ndervisning 

Bennie Fiona, 
Corbett 
Charlotte, and 
Palo Angela, 
Odyssey 
(2015). 
Building 
Bridges, 
Robots, and 
High 
Expectations.  

 
Studien 
handlar om 
hur eleverna 
kan komma 
på nya idéer 
när de 
skapar sin a 
robotar och 
dela idéer 
med andra  

 
Att dela idéer 
med andra  

 
Antal 
deltagare är 
40 elever i 
program 
efterskolan i 
två timmar i 
två månader. 

 
Eleverna 
kan komma 
på ny idé 
när de 
jobbar med 
laborativa 
material 
och dela 
den med 
andra an  
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Hansen, 
Alice; Mavrikis, 
Manolis; Gerani
ou, Eirini 
(2016). 
Supporting 
Teachers' 
Technological 
Pedagogical 
Content 
Knowledge of 
Fractions 
through Co-
Designing a 
Virtual 
Manipulative  

Denna 
studie 
undersöker 
effekten på 
Lab som 
verkstad t 
för att lära 
eleverna 
bråk 
begreppet  

Få förståelse 
hur visuella 
representation 
underlätta bråk 
begreppet för 
elever 

Observation 
av lärares 
presentation 
av bråk 
begreppet i 
Lab verkstad 
med fyra 
elever 

 Erfarna 
lärare 
utmanades 
för 
bråkundervi
sning-gen i 
Lab  

Ytterligare-
e forskning 
krävs för att 
se på 
långsiktig-a 
effektercso
m praktiska 
Lab 
aktivitet på 
professione
ll 
utveckling 

Flores, 
Margaret 
M.; Franklin, 
Toni M. (2014). 
Teaching 
Multiplication 
with 
Regrouping 
Using the 
Concrete-
Representationa
l-Abstract 
Sequence and 
the Strategic 
Instruction 
Model  

Intresset av 
användning
en av 
laborativa 
material 
växer med 
tiden 

Förklara hur 
användandet av 
tiobasmaterial 
och 
omgruppering 
ökar elever 
förmåga för 
multiplikation.  

Klassrumsun
dervisning 
Multiplikatio
n modeller 
baserade på 
tio 
basmaterial i 
årskurs 4 

Rätt urval 
av 
laborativa 
material 
kan hålla 
elevers 
fokus på 
platsvärde 
och bygger 
upp 
konceptuell 

Ger grund 
för 
instruktione
r om 
multiplikati
on 
operation-
er 

Amato, 
Sheila; Hong, 
Sunggye; Rosen
blum, L. Penny 
(2013). 
The Abacus: 
Instruction by 
Teachers of 
Students with 
Visual 
Impairments.  

Elever med 
dålig syn 
förbättra 
deras 
matematik 
nivå med 
användig av 
abacus 

Denna studie 
tillhör barn 
med dålig syn  

169 lärare 
valde elever 
som ska lära 
abacus 
beräkning 
färdigheter. 

Cranmer 
abacus är 
en bra 
metod för 
att lära 
synskadadb
arn 
matematik  

krävs mera 
studier för 
att förklara 
hur lärare 
för elever 
med 
synskada 
ger 
instruktion 
om att 
använda 
cranmer 
abacus  
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Bouck, Emily 
C.; Satsang, 
Rajiv; Doughty, 
Teresa 
Taber; Courtney
, William T. 
(2014). 
Virtual and 
Concrete 
Manipulatives: 
A Comparison 
of Approaches 
for Solving 
Mathematics 
Problems for 
Students with 
Autism 
Spectrum 
Disorder  

 Laborativ 
arbetssättet 
för elever 
med autism 
(ASD) för 
att nå 
subsrtaktion
färdigheter 
med en eller 
tvåsiffrig 

Förklarar hur 
laborativa 
material kan 
använda till 
barm med 
(ASD).  

Tre elever 
med 
autismdiagno
s från (6–10) 
år. 

Studien 
visade att 
eleverna 
kunde 
prestera 
mer genom 
tydlig 
instruktion 
och 
laborativa 
arbetssättet.  

 

Lu Pien Cheng 
Ho-Kyoung Ko 
(2009) Teacher-
Team 
Development in 
a School-Based 
Professional 
Development 
Program 

Denna 
forskning 
har varit 
förändringe
n 
i fokus 
”från 
program 
som byter 
lärare till 
lärare som 
aktiva 
elever.  

Förklarar hur 
lärare kan 
integrera sig 
mer i 
skolarbete.  

6 lärare från 
USA var 
delaktiga i 
utveckling 
program.  

Studien 
visade att 
utveckla 
lärares 
samarbete 
tar tid om 
lärare 
verkar inte 
själv välja  
Förtroende.  

 

Purwadi, I. 
Made 
Ari; Sudiarta, I. 
Gusti 
Putu; Suparta, I. 
Nengah (2019). 
The Effect of 
Concrete-
Pictorial-
Abstract 
Strategy toward 
Students' 
Mathematical 
Conceptual 
Understanding 
and 
Mathematical 

Att lära 
bråk för 
studenter 
med låg 
nivå på 
olika 
strateger 

Påverkar CPA-
strategin 
signifikant 
studenternas 
MCU och 
studenternas 
MR på bråk? 
och hur kan 
CPA-strategin 
förbättra 
elevernas MCU 
och studenters 
MR på bråk? 

studenter i 
denna studie 
var åtta år 
gamla 
Årskurs 3 
valdes 
slumpmässigt 
23 elever  

slutsatsen 
att CPA-
strategin 
har 
påverkat 
studenterna
s MCU och 
studenterna
s MR på 
bråk.  den 
gav 
studenterna 
förmågan 
att utforska 
och uppleva 
bråk 

Det är 
baserade på 
tidigare 
forskning 
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Representation 
on Fractions  

Brown, 
Sue; Jones, 
Robert M. 
(1992) 
Group 
Management in 
the 
Mathematics 
Classroom: 
Exploring 
Pentominoes.  

Effekter av 
samarbete 
grupper i 
lärande 
process 

Hur kan lärare 
dela klassen till 
olika jämna 
grupper och 
alla barn kan 
vara aktiva i 

lågstadium Författare 
visar hur 
det 
samarbete 
grupper 
viktigt för 
lärande 
process 

Den här 
studien 
belysa på 
hur det är 
viktigt att 
dela 
klassen till 
olika 
grupper 
men det 
inte täcker 
på hela 
områden 

Deaton, Cynthia 
C. M.; Chessin, 
Debby; Coskey, 
Shawn (2012). 
Learning 
through 
Building: 
Constructing 
Knowledge of 
Design   

 Artikeln 
handlar om 
vikten på 
elevers 
samarbete. 

Fokus på hur 
kommunikation 
mellan eleverna 
stimulera 
elevers 
lärande.  

Aktiviteter 
om teknisk 
designer i 
tredje och 
fjäderklass.  

Studien 
visade en 
stark 
ökning på 
individens 
ansvar när 
delar roll i 
gruppen  

 

Moyer-
Packenham, 
Patricia 
S.; Ulmer, Lori 
A.; Anderson, 
Katie L. (2013). 
Examining 
Pictorial 
Models and 
Virtual Manipul
atives for Third-
Grade Fraction 
Instruction  

Användning 
av 
bildrepresen
tationer för 
att redogöra 
bråk 
inlärning 
för eleverna 
som har låg 
kunskap. 

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
bildrepresentati
oner och deras 
inverkan på 
elevernas 
lärande 
(fraktionsinlärn
ing) i ett 
klassrum med 
elever med låg 
prestanda. 

Årskurs 3 
Två låga 
grupper  

användning
en av 
bildmodelle
r kan hjälpa 
elever med 
låg 
prestanda 
att utveckla 
de 
visualiserin
gsförmågor 
som krävs 
för att 
lyckas i 
matematikk
lassrummen 

Den här 
studie inte 
räcker för 
att förstå 
vilken 
effekt har 
de digital 
och fysiksal 
manipulativ 
för 
inlärning 
bråk 

Milton, Jessica 
H.; Flores, 
Margaret m; 
Moore, Alexcia 
J (2019) Using 

CRA 
multiplikati
ons och 
divisions 

öka elever 
matematiska 
kunskap i 
multiplikation 
och  

Genomgår 
faserna från 
konkret till 
abstrakt. 

Elever som 
fick CRA 
instruktion-
er i 
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the Concrete– 
Representationa
l–Abstract 
Sequence to 
Teach 
Conceptual 
Understanding 
of Basic 
Multiplication 
and Division 

instruktione
r 
Möjlig gör 
för elever 
att göra  
Association
er från 
konkret till 
abstrakt 
fasen. 

Divisions. multiplikat-
ion och  
Divisions  
Förbättrade
s deras 
resultat. 

Moyer-
Packenham, 
Patricia; Suh, 
Jennifer, 
(2012). 
Learning 
Mathematics 
with 
Technology: 
The Influence 
of Virtual 
Manipulativs on 
Different 
Achievement 
Groups. 

Hur kan 
förenkla 
bråk med 
hjälp av 
olika 
metoder 

Denna studie 
undersökte 
påverkan av 
virtuella 
manipulerings
medel på olika 
prestationsgrup
per under ett 
undervisningse
xperiment i 
fyra klassrum i 
femte klass. 

 fyra 
klassrum i 
årskurs fem. 
tre grupper 
använde 
virtuella 
manipulering
smedel och 
en grupp 
använde 
fysiska 
manipulering
smedel 

 Resultaten 
av den här 
studien 
parade 
prov-t-test 
som 
undersöker 
de tre 
grupperna 
med hjälp 
av virtuella 
manipulerin
gsmedel 
indikerade 
en 
statistiskt 
signifikant 
total vinst 
efter 
behandlinge
n.  

Det räcker 
för att 
förstå 
bråken 

Andrade, Gloria 
S.  (1992). 
Teaching 
Students to Tell 
Time.   

Med hjälp 
av konkreta 
material och 
kooperativt 
lärande 
presenterar 
enheten 
kognitiva, 
affektiva 
och 
psykomotor
iska mål 
och 
aktiviteter 
för varje 
lektion. 

Hur eleverna 
ska kunna 
förstå 
tidskonceptet 
och hur den 
analoga 
klockan 
fungerar. 

Årskurs 2–4 Resultat 
visar att 
eleverna 
kunna lära 
sig bättre på 
att använda 
konkret 
material 
och med 
arbetar med 
andra 
elever 

Kan vara en 
grund 
forskning 
till andra 
forskare 
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Norwood, 
Karen 
S.; Coston, 
Yvonne M. 
1993 
IDEAS. 

Att lära 
eleverna 
statistisk 
och 
sannolikhet
er 

Syfte med den 
här studien 
utforskar 
statistiska 
begrepp med 
hjälp av ett 
manipulativt 
känt för 
studenter-
SKITTLES 
godis. 

Beskriver 
fyra 
aktiviteter för 
klassnivåer f-
3, 4–5 och 6–
8 

Resultat 
visar att 
använda 
olika 
konkret. 
material det 
är möjlighet 
att förstå 
statistisk 
och 
sannolikhet
er på ett 
bättre sätt 

Grundval 
på annan 
studie. 

Rukavina, 
Sanja; Zuvic-
Butorac, 
Marta; Ledic,Ja
sminka; Milotic
, 
Branka; Jurdana
-Sepic, Rajka 
(2012). 
Developing 
Positive 
Attitude 
towards Science 
and 
Mathematics 
through 
Motivational 
Classroom 
Experiences  

Hur kunna 
öka 
elevernas 
prestation 

Syftet med den 
här studien att 
visa hur 
konkret 
material och 
experimentet i 
klassrummet 
kan öka 
eleverna 
motivation och 
intresse till 
matematik eller 
vetenskap 

skolbarn i 
åldrarna 10 
till 14 år 

Resultaten 
visade att 
eleverna 
accepterar 
denna typ 
av lektion 
ivrigt, de 
uppskattar 
demonstrati
oner, 
tillämpning
ar och 
praktiska, 
praktiska 
experiment, 
och att de 
efter denna 
typ av 
klassaktivit
eter 
uttrycker 
positiv 
inställning 
mot 
matematik. 
Och 
vetenskap 

 

Piccolo, Diana 
L.; Test, Joan. 
(2010). 
Preschoolers' 
Thinking during 
Block Play.   

Att lära 
matematik 
genom lek 
med fysiska 
material 

Syftet är 
utforska vad 
barn gör 
spontant med 
materialen och 
beskriver sedan 
de typer av 
matematiskt 
tänkande som 
barn deltar i 

elever från 
förskolan till 
fjärde klass 

Resultaten 
visar hur 
lekar med 
konkret 
material 
kan öka 
elevernas 
intresse till 
matematik 
och 

Kan vara en 
grund till 
annan 
forskare 
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under sin 
utforskande lek 
med Digi-
Blocks - 
manipulerings
medel som 
hjälper att 
utveckla deras 
lärande 

förenkla 
detta 
abstrakta 
matematikb
egrepp för 
eleverna 

Ilyas, Bhutto 
Muhammad; Qa
zi, 
Wasim; Rawai, 
Khalid Jamil 
(2019). 
Effect of 
Teaching of 
Fractions 
through 
Constructivist 
Approach on 
Learning 
Outcomes of 
Public Sector 
Primary 
Schools 
Teacher. 

Att lära 
bråk genom 
enkel 
material 

Syftet är 
översätta de 
abstrakta 
begreppen bråk 
i konkret 
inlärning med 
låga eller inga 
tillgängliga 
resurser genom 
en modul 
baserad på 
samarbets-, 
aktivitetsbasera
d och 
elevcentrerad 
strategi. 

(klass 2 till 5) Resultat 
visar att 
man kan 
använda 
enkel 
material för 
att förenkla 
bråk till 
elever och 
att öka 
samarbete 
mellan 
elever 

Det bygger 
på tidigare 
forskning 

Flores, 
Margaret 
M.; Hinton, 
Vanessa 
M.; Taylor, 
Ja'Lia J (2018) 
CRA Fraction 
Intervention for 
Fifth-Grade 
Students 
Receiving Tier 
Two 
Interventions  

Att öka 
elever 
förståelse 
på bråk i 
klass fyra.  

Syftet är att 
eleverna måste 
få en riktig 
förståelse för 
bråk genom att 
inkludera 
laborativa 
material med 
CRA 
instruktion 

Studien på en 
grundskola i 
fjärde klass i 
en landsby i 
Sydöstra 
USA.  Deltag
arna i Studien 
består av 17 
elever (10 
pojkar, 6 
flickor) och 
en lärare. 

 Eleverna 
för bättre 
förståelse 
när en 
lärare ge en 
CRA 
instruktion 
med hjälp 
av 
laborativa 
material. 
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Mumme, 
Judith; 
Shepherd 
, Nancy (1990) 
Implementing 
the Standards 
Communication 
in Mathematics  
 
 
 
  

Kommunik
ation och 
språket som 
sker i 
klassrumme
t påverkar 
elever 
förståelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Syftet var hur 
lyckas både 
lärare och 
elever att 
förmedla 
information om 
matematik till 
varandra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Två elever i 
lågstadiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En 
gemensams
påk ökar 
matematikf
örståelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Coppola,Cristin
A, Mollo, 
Monica, Pacelli, 
Tiziana (2011). 
An experience 
of social rising 
of logical tools 
in a primary 
school 
classsroom: the 
role of language   

Studien är 
en del av 
projekt som 
handlar om 
matematiko
mrådet.  

Hur 
matematiska 
språket 
påverkar 
elevers 
utvecklingsproc
esser. 

Elever i 
årskurs fyra 

Kommunik
ation 
utvecklar 
elever 
matematisk
a språket. 

En del av 
projekt. 

Browning, 
Christine 
A.; Channell, 
Dwayne E. 
(1992). 
Activities: 
Problem 

Använder 
träkubbar i 
matematiku
ndervisning
  

Syftet med den 
här studien att 
använda 
träkubbar för 
att lösa 
geometri 
uppgifter 

Eleverna i 
årskurs 6 

Resultaten 
visar hur 
användning 
av den 
träkubbar 
hjälpa 
eleverna att 
förstå 
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Solving with 
Cubes.  

geometri 
uppgifter  

  

 
 
 

Bilaga 4: Fördjupningsartiklar 

Laborativt material som verktyg för lärares visualisering av matematiska 
begrepp  
-     CRA Fraction Intervention for Fifth-Grade Students Receiving Tier Two Interventions. 

        Flores, Margaret M; Hinton. V Vanessa M; Taylor, Jalia J (2018). 

Lärarens roll vid användning av laborativa material 
- The Effect of Concrete-Pictorial- Abstract Strategy toward Students' Mathematical 

Conceptual Understanding and Mathematical Representation on Fractions. Av Purwadi, I 

M. A., Sudiarta, I G. P., & Suparta, I N. (2019).  International Journal of Instruction, 12(1), 

1113–1126. 

Laborativt stöd för lärares matematiska språk. 
- An experience of social rising of logical tools in a primary school classsroom: the role of 

language av Coppola, Cristina, Mollo, Monica, Pacelli, Tiziana (2011). 
 

- Implementing the Standards Communication in Mathematics av Mumme, Judith;Shepherd,      
Nancy The Arithmetic Teacher; (1990). 
 

Laborativa material och grupparbete  

- Group Management in the Mathematics Classroom av Brown, Sue; Jones, Robert M (1992). 

-  Activities: Problem Solving with Cubes, av Browning, Christine A.; Channell, Dwayne E. 

(1992). 

Elevers idéer 
- Building Bridges, Robots, and High. Expectations av Bennie Fiona, Corbett Charlotte, and 

Palo Angela,Odyssey( 2015). 
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- Signs and Tools of Algebraic Reasoning: A Study of Models   Among Fifth Grade Students 
av Richardson Kerri (2012). 

 

kommunikation. 
 
- Learning through Building:  Constructing Building: Constructing Knowledge of Design av 

Deaton, Cynthia C. M.; Chessin, Debby; Coskey, Shawn (2012). 
 
- teaching students to tell time av Andrade, Gloria S. (1992). 

 
- Activities: Problem Solving with Cubes, av Browning, Christine A.; Channell, Dwayne E. 

(1992). 
 
 

 

        

Bilaga 5. Laborativt material som verktyg för lärarens visualisering av 
matematiska begrepp. 
Referens Hur 

motiveras 
studien? 

Syfte/forsknings-
fråga(or) 

Metodval Slutsatser 
och resultat 
 

Implikationer för 
fortsatt forskning 
och praktik  
 

Flores, 
Margaret M; 
Hinton. V 
Vanessa M; 
Taylor, Jalia J 
(2018). 
CRA Fraction 
Intervention 
for Fifth-
Grade 
Students 
Receiving Tier 
Two 
Interventions. 

Att öka 
elever 
förbättras 
deras 
förståelse 
på bråk i 
klass fyra 
innan de 
slutar 
mellan 
stadiet. 

Syftet är att 
eleverna måste 
lämna 
grundskolan med 
en riktig tydlig 
förståelse för bråk 
genom att 
inkludera 
laborativa 
material med 
CRA instruktion 

Studien på en 
grundskola i 
fjärde klass i 
en landsby i 
Sydöstra 
USA.  Deltag
arna i Studien 
består av 17 
elever (10 
bojkar, 6 
flickor) och 
en lärare. 

Eleverna för 
bättre 
förståelse nar 
när lärare ge 
en CRA 
instruktion 
med 
laborativa 
material. 

 

Purwadi, I M. 
A., Sudiarta, I 
G. P., & 
Suparta, I N. 
(2019). 
The Effect of 
Concrete-

Att lära 
bråk för 
studenter 
med låg 
nivå på 
olika 
strateger 

Påverkar CPA-
strategin 
signifikant 
studenternas 
MCU och 
studenternas MR 
på bråk? och hur 

studenter i 
denna studie 
var åtta år 
gamla 
Årskurs 3 

slutsatsen att 
CPA-
strategin har 
påverkat 
studenternas 
MCU och 
studenternas 
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Pictorial- 
Abstract 
Strategy 
toward 
Students' 
Mathematical 
Conceptual 
Understanding 
and 
Mathematical 
Representation 
on Fractions. 

kan CPA-
strategin förbättra 
elevernas MCU 
och studenters 
MR på bråk? 

valdes 
slumpmässigt 
23 elever 
 

MR på 
bråk.  den 
gav 
studenterna 
förmågan att 
utforska och 
uppleva bråk 

Mary M, 
Hatfield 
(1994). 
 Use of 
Manipulative 
Devices: 
Elementary 
School 
Cooperating 
Teachers Self-
Report. 
 

Artikeln 
ingår I en 
större 
forsknings 
studie om 
lärarens 
användning 
av 
laborativa 
material  
 

Presentera 
samarbetsvilliga 
lärare I 
användning av 
laborativa 
material 

Klassundervi
sningen i (4–
6) dagar I 
månaden I 
(k-6) 

Resultat visar 
att 
användning 
av laborativa 
material ökar 
elevers nivå 

Fortsatt forskning 
angående lärarens 
roll   

Yang, Der-
Ching; Lai, 
Meng-
Lung; Yao, 
Ru-
Fen; Huang, 
Yueh-Chun 
(2015). 
Effects of 
Remedial 
Instruction on 
Low-SES & 
Low-Math 
Students' 
Mathematics 
Competence, 
Interest and 
Confidence 

Korrigeran
de-e 
instruktion
er 
Hjälper 
elever med 
låg SES 
och låg 
matematikf
örmåga. 

Denna studie 
syftade till att 
undersöka 
effekterna på 
korrigerande 
instruktioner för 
elever med låg 
matematisk 
förmåga i 
grundskolan 
 

Observation 
av 
smågrupper. 
57 deltagare i 
denna studie  

Resultat visar 
Korrigerande
-e 
instruktion-er 
förbättrade 
elevers 
matematik 
kompetens 
och ökade 
deras intresse 
till ämnet. 

Vidare forskning 
föreslås kring 
hållbarheten hos 
förändring i 
matematikkompeten
s, 
matematikförtroende
  

Flores, 
Margaret 
M.; Franklin, 
Toni M. 
(2014). 
Teaching 
Multiplication 
with 

Intresset av 
användning
en av 
laborativa 
material 
växer med 
tiden. 
 

Förklara hur 
användandet av 
tiobasmaterial 
och 
omgruppering 
ökar elever 
förmåga för 
multiplikation. 

Klassrumsun
dervisning 
Multiplikatio
n modeller 
baserade på 
tio 
basmaterial i 
årskurs 4 

Rätt urval av 
laborativa 
material kan 
hålla elevers 
fokus på 
platsvärde 
och bygger 

Ger grund för 
instruktioner om 
multiplikation 
operation-er 
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Regrouping 
Using the 
Concrete-
Representation
al-Abstract 
Sequence and 
the Strategic 
Instruction 
Model 
 

 upp 
konceptuell 

Amato, 
Sheila; Hong, 
Sunggye; Ros
enblum, L. 
Penny (2013). 
The Abacus: 
Instruction by 
Teachers of 
Students with 
Visual 
Impairments. 
 

Elever med 
dålig syn 
förbättra 
deras 
matematik 
nivå med 
användig 
av abacus 
 

Denna studie 
tillhör barn med 
dålig syn  

169 lärare 
valde elever 
som ska lära 
abacus 
beräkning 
färdigheter. 

Cranmer 
abacus är en 
bra metod för 
att lära 
synskadadbar
n matematik  

krävs mera studier 
för att förklara hur 
lärare för elever med 
synskada ger 
instruktion om att 
använda cranmer 
abacus 
 

Bouck, Emily 
C.; Satsang, 
Rajiv; Dought
y, Teresa 
Taber; Courtn
ey, William T. 
(2014). 
Virtual and 
Concrete 
Manipulatives: 
A Comparison 
of Approaches 
for Solving 
Mathematics 
Problems for 
Students with 
Autism 
Spectrum 
Disorder 
 

Laborativ 
arbetssättet 
för elever 
med autism 
(ASD) för 
att nå 
subsrtaktio
nfärdighete
r med en 
eller 
tvåsiffrig 

Förklarar hur 
laborativa 
material kan 
använda till barm 
med (ASD).  

Tre elever 
med 
autismdiagno
s från (6–10) 
år. 

Studien 
visade att 
eleverna 
kunde 
prestera mer 
genom tydlig 
instruktion 
och 
laborativa 
arbetssättet. 
 

 

Lu Pien Cheng 
Ho-Kyoung 
Ko (2009) 
Teacher-Team 
Development 
in a School-
Based 
Professional 

Denna 
forskning 
har varit 
förändringe
n 
i fokus 
”från 
program 

Förklarar hur 
lärare kan 
integrera sig mer 
i skolarbete.  

6 lärare från 
USA var 
delaktiga i 
utveckling 
program.  

Studien 
visade att 
utveckla 
lärares 
samarbete tar 
tid om lärare 
verkar inte 
själv välja  
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Development 
Program 

som byter 
lärare till 
lärare som 
aktiva 
elever 

Förtroende.  

Moyer-
Packenham, 
Patricia 
S.; Ulmer, 
Lori 
A.; Anderson, 
Katie L. 
(2013). 
Examining 
Pictorial 
Models and 
Virtual Manip
ulatives for 
Third-Grade 
Fraction 
Instruction 
 

Användnin
g av 
bildreprese
ntationer 
för att 
redogöra 
bråk 
inlärning 
för 
eleverna 
som har låg 
kunskap. 
 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
bildrepresentation
er och deras 
inverkan på 
elevernas lärande 
(fraktionsinlärnin
g) i ett klassrum 
med elever med 
låg prestanda. 

Årskurs 3 
Två låga 
grupper 
 

användninge
n av 
bildmodeller 
kan hjälpa 
elever med 
låg prestanda 
att utveckla 
de 
visualiserings
förmågor 
som krävs för 
att lyckas i 
matematikkla
ssrummen 
 

Den här studie inte 
räcker för att förstå 
vilken effekt har de 
digital och fysiksal 
manipulativ för 
inlärning bråk 

Milton, Jessica 
H.; Flores, 
Margaret m; 
Moore, 
Alexcia J 
(2019) Using 
the Concrete– 
Representation
al–Abstract 
Sequence to 
Teach 
Conceptual 
Understanding 
of Basic 
Multiplication 
and Division 

CRA 
multiplikati
ons och 
divisions 
instruktion
er 
Möjlig gör 
för elever 
att göra  
Associatio
ner från 
konkret till 
abstrakt 
fasen. 
 

öka elever 
matematiska 
kunskap i 
multiplikation 
och  
Divisions. 

Genomgår 
faserna från 
konkret till 
abstrakt. 

Elever som 
fick CRA 
instruktion-er 
i multiplikat-
ion och  
Divisions  
Förbättrades 
deras resultat. 

 

 

Bilaga 6. Lärarens roll vid användning av laborativa material. 
 
Referens Hur 

motiveras 
studien? 

Syfte/forsknings-
fråga(or) 

Metodval Slutsatser 
och resultat 
 

Implikationer för 
fortsatt forskning 
och praktik  
 

Flores, 
Margaret M; 
Hinton. V 

Att öka 
elever 
förbättras 

Syftet är att 
eleverna måste 
lämna 

Studien på en 
grundskola i 
fjärde klass i 

Eleverna för 
bättre 
förståelse nar 
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Vanessa M; 
Taylor, Jalia J 
(2018). 
CRA Fraction 
Intervention 
for Fifth-
Grade 
Students 
Receiving Tier 
Two 
Interventions. 

deras 
förståelse 
på bråk i 
klass fyra 
innan de 
slutar 
mellan 
stadiet. 

grundskolan med 
en riktig tydlig 
förståelse för bråk 
genom att 
inkludera 
laborativa 
material med 
CRA instruktion 

en landsby i 
Sydöstra 
USA.  Deltag
arna i Studien 
består av 17 
elever (10 
bojkar, 6 
flickor) och 
en lärare. 

när lärare ge 
en CRA 
instruktion 
med 
laborativa 
material. 

Purwadi, I M. 
A., Sudiarta, I 
G. P., & 
Suparta, I N. 
(2019). 
The Effect of 
Concrete-
Pictorial- 
Abstract 
Strategy 
toward 
Students' 
Mathematical 
Conceptual 
Understanding 
and 
Mathematical 
Representation 
on Fractions. 

Att lära 
bråk för 
studenter 
med låg 
nivå på 
olika 
strateger 

Påverkar CPA-
strategin 
signifikant 
studenternas 
MCU och 
studenternas MR 
på bråk? och hur 
kan CPA-
strategin förbättra 
elevernas MCU 
och studenters 
MR på bråk? 

studenter i 
denna studie 
var åtta år 
gamla 
Årskurs 3 
valdes 
slumpmässigt 
23 elever 
 

slutsatsen att 
CPA-
strategin har 
påverkat 
studenternas 
MCU och 
studenternas 
MR på 
bråk.  den 
gav 
studenterna 
förmågan att 
utforska och 
uppleva bråk 

 

Mary M, 
Hatfield 
(1994). 
 Use of 
Manipulative 
Devices: 
Elementary 
School 
Cooperating 
Teachers Self-
Report. 
 

Artikeln 
ingår I en 
större 
forsknings 
studie om 
lärarens 
användning 
av 
laborativa 
material  
 

Presentera 
samarbetsvilliga 
lärare I 
användning av 
laborativa 
material 

Klassundervi
sningen i (4–
6) dagar I 
månaden I 
(k-6) 

Resultat visar 
att 
användning 
av laborativa 
material ökar 
elevers nivå 

Fortsatt forskning 
angående lärarens 
roll   

Bouck, Emily 
C.; Satsang, 
Rajiv; Dought
y, Teresa 
Taber; Courtn
ey, William T. 
(2014). 

Laborativ 
arbetssättet 
för elever 
med autism 
(ASD) för 
att nå 
subsrtaktio
nfärdighete

Förklarar hur 
laborativa 
material kan 
använda till barm 
med (ASD).  

Tre elever 
med 
autismdiagno
s från (6–10) 
år. 

Studien 
visade att 
eleverna 
kunde 
prestera mer 
genom tydlig 
instruktion 
och 
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Virtual and 
Concrete 
Manipulatives: 
A Comparison 
of Approaches 
for Solving 
Mathematics 
Problems for 
Students with 
Autism 
Spectrum 
Disorder 
 

r med en 
eller 
tvåsiffrig 

laborativa 
arbetssättet. 
 

Lu Pien Cheng 
Ho-Kyoung 
Ko (2009) 
Teacher-Team 
Development 
in a School-
Based 
Professional 
Development 
Program 

Denna 
forskning 
har varit 
förändringe
n 
i fokus 
”från 
program 
som byter 
lärare till 
lärare som 
aktiva 
elever 

Förklarar hur 
lärare kan 
integrera sig mer 
i skolarbete.  

6 lärare från 
USA var 
delaktiga i 
utveckling 
program.  

Studien 
visade att 
utveckla 
lärares 
samarbete tar 
tid om lärare 
verkar inte 
själv välja  
Förtroende.  

 

Moyer-
Packenham, 
Patricia; Suh, 
Jennifer, 
(2012). 
Learning 
Mathematics 
with 
Technology: 
The Influence 
of Virtual 
Manipulativs 
on Different 
Achievement 
Groups. 

Hur kan 
förenkla 
bråk med 
hjälp av 
olika 
metoder 
 

Denna studie 
undersökte 
påverkan av 
virtuella 
manipuleringsme
del på olika 
prestationsgruppe
r under ett 
undervisningsexp
eriment i fyra 
klassrum i femte 
klass. 

fyra klassrum 
i årskurs fem. 
tre grupper 
använde 
virtuella 
manipulering
smedel och 
en grupp 
använde 
fysiska 
manipulering
smedel 

 Resultaten 
av den här 
studien 
parade prov-
t-test som 
undersöker 
de tre 
grupperna 
med hjälp av 
virtuella 
manipulering
smedel 
indikerade en 
statistiskt 
signifikant 
total vinst 
efter 
behandlingen
. 
 

Det räcker för att 
förstå bråken 
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Bilaga 7. Laborativt stöd för lärares matematiska språk. 
Referens Hur motiveras 

studien? 
Syfte/forsknings-
fråga(or) 

Metodval Slutsatser och 
resultat 
 

Implikation
er för 
fortsatt 
forskning 
och praktik  
 

Coppola, 
Cristina, 
Mollo, 
Monica, 
Pacelli, 
Tiziana 
(2011). 
An 
experien
ce of 
social 
rising of 
logical 
tools in a 
primary 
school 
classsroo
m: the 
role of 
language 
 

Studien är en del 
av projekt som 
handlar om 
matematikområdet. 
 

Hur matematiska 
språket påverkar 
elevers 
utvecklingsprocesser. 

Elever i 
årskurs 
fyra 

Kommunikation 
utvecklar elever 
matematiska 
språket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mumme, 
Judith;Sh
epherd, 
Nancy 
The 
Arithmet
ic 
Teacher; 
(1990). 

Impleme
nting the 
Standard
s 
Commun
ication in 
Mathema
tics 

 

Kommunikation 
och språket som 
sker i klassrummet 
påverkar elever 
förståelse. 
 

Syftet var hur lyckas 
både lärare och 
elever att förmedla 
information om 
matematik till 
varandra.  
 

Två 
elever i 
lågstadiet. 

En gemensamspåk 
ökar 
matematikförståelse 
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Bilaga 8. Laborativa material och grupparbete 
Referens Hur 

motiveras 
studien? 

Syfte/forsknings-
fråga(or) 

Metodval Slutsatser 
och 
resultat 
 

Implikationer för 
fortsatt forskning 
och praktik  
 

Brown, 
Sue; Jones, 
Robert M (1992). 
 Group 
Management in 
the Mathematics 
Classroom: 
Exploring 
Pentominoes. 

Effekter av 
samarbete 
grupper i 
lärande 
process 

Hur kan lärare 
dela klassen till 
olika jämna 
grupper och alla 
barn kan vara 
aktiva i 

lågstadium Författare 
visar hur 
det 
samarbete 
grupper 
viktigt för 
lärande 
process 

 

Browning, 
Christine 
A.; Channell, 
Dwayne E. 
(1992). 
Activities: 
Problem Solving 
with Cubes. 
 

Att använda 
konkreta 
material för 
att känna till 
geometri 
formar 

Syftet till studien 
att lära elever att 
använda 
träkubbar för att 
bygga olika 
mönster då hjälpa 
dem att veta mer 
om geometri 
formar   

studien har 
inriktat till 
elever för 
årskurs 6–
10 

Resultaten 
visar att 
arbeta 
med 
konkret 
material i 
gruppen 
och 
eleverna 
dela arbete 
i mellan 
då ökar 
samarbete 
  

 

 
 

Bilaga 9. Elevers idéer 
 
Referens Hur 

motivera
s 
studien? 

Syfte/forsknings-
fråga(or) 

Metodval Slutsatser 
och resultat 
 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik  
 

Bennie 
Fiona, 
Corbett 
Charlotte, 
and Palo 
Angela, 

Studien 
handlar 
om hur 
eleverna 
kan 
komma 
på nya 

Att dela idéer med 
andra 

Antal deltagare är 40 
elever i program 
efterskolan i två 
timmar i två 
månader. 

Eleverna kan 
komma på ny 
idé när de 
jobbar med 
laborativa 
material och 
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Odyssey 
(2015). 
Building 
Bridges, 
Robots, 
and High 
Expectatio
ns 

idéer när 
de skapar 
sin a 
robotar 
och dela 
idéer 
med 
andra 

dela den med 
andra an 

Richardso
n, Kerri 
(2012). 
Signs and 
Tools of 
Algebraic 
Reasoning
: A Study 
of Models 
Among 
Fifth 
Grade 
Students.   

Denna 
studie 
fokuserar 
på de 
typer av 
modeller 
som 
skapats 
av elever 
under 
algebrais
ka 
mönster. 

hur elever i årskurs 
5 använde givna 
konkreta modeller 
och skapade nya 
representationer av 
modeller för att 
resonera algebraiskt 
om 
mönsterupptäckning
suppgifter. 

25 elever i årskurs 5 
deltog i det tre 
dagars 
undervisningsexperi
mentet 

 Resultaten visar 
att elevernas 
rekursiva 
modeller 
övergavs och 
omvandlades 
sedan till 
uttryckliga 
modeller och 
antogs slutligen 

 

Bilaga 10. kommunikation 
 
Referens Hur motiveras 

studien? 
Syfte/forsknings-
fråga(or) 

Metodval Slutsatser 
och 
resultat 
 

Implikation
er för 
fortsatt 
forskning 
och 
praktik  
 

Deaton, 
Cynthia C. 
M.; Chessin, 
Debby; Coskey, 
Shawn (2012). 
Learning 
through 
Building: 
Constructing 
Knowledge of 
Design. 

Artikeln handlar om 
vikten på elevers 
samarbete. 

Syftet till hur 
kommunikation 
mellan eleverna 
stimulera elevers 
lärande.  

Aktiviteter 
om teknisk 
designer i 
tredje och 
fjäderklass.  

Studien 
visade en 
stark 
ökning på 
individens 
ansvar när 
delar roll i 
gruppen  

 

Andrade, 
Gloria S. 
(1992). 
teaching 
students to tell 
time 

Med hjälp av konkreta 
material och 
kooperativt lärande 
presenterar enheten 
kognitiva, affektiva 
och psykomotoriska 

Hur eleverna ska 
kunna förstå 
tidskonceptet och 
hur den analoga 
klockan fungerar. 

Årskurs 2–
4 

Resultat 
visar att 
eleverna 
kunna lära 
sig bättre 
på att 
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mål och aktiviteter för 
varje lektion. 

använda 
konkret 
material 
och med 
arbetar 
med andra 
elever 

Browning, 
Christine 
A.; Channell, 
Dwayne E. 
(1992). 
Activities: 
Problem 
Solving with 
Cubes 

Använder träkubbar i 
matematikundervisning 

Syftet med den 
här studien att 
använda 
träkubbar för att 
lösa geometri 
uppgifter 

Eleverna i 
årskurs 6–
10 

Resultaten 
visar hur 
användning 
av den 
träkubbar 
hjälpa 
eleverna att 
förstå 
geometri 
uppgifter 

 

 
 
 
 


