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Abstract 

The students in the school to develop and achieve the goals and knowledge that are written in 

the curriculum are a central part of the school community. But how do you reach them in the 

best way? How can you as a teacher learn what education is best for your students? The 

curriculum states that students should be given a varied teaching where students themselves 

get turned, try and explore (Lgr11). The purpose of this study is to investigate whether 

laboratory work procedures in mathematics is beneficial for the students or not. The study 

describes that working laboratory can be beneficial but to a certain extent and that it depends 

on a few different factors, such as the teacher's role and how well the task and material are 

appearing together. 

 

 

Sammanfattning 

Att eleverna i skolan ska utvecklas och nå de mål och kunskapskrav som finns skrivna i 

läroplanen är en central del i skolvärlden. Men hur når man då dessa på bästa sätt? Hur ska 

man som lärare veta vilken undervisning som är bäst för sina elever? I läroplanen står att 

eleverna ska ges en varierad undervisning där eleverna själva ska få gestalta, prova och 

utforska(Lgr11). Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om laborativa arbetsätt i 

matematik är gynnsamt för eleverna. I studien framställs att arbeta laborativt kan vara 

gynnsamt men till en viss del och att det beror på en del olika faktorer, som exempelvis 

lärarens roll och hur väl uppgiften och materialet framträder varandra. 
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1.0 Inledning 
 

Laborativ matematik, eller praktisk matematik som det även kan uttryckas, är en del i dagens 

matematikundervisning som verkar blivit ganska populärt. John Dewey som är en känd 

didaktiker har uttryckt att han har starka teorier om att vi lär oss bra genom att göra det 

praktiskt, och har även skapat det kända uttrycket ”learning by doing”. Det som dagens 

läroplan för grundskolan (Lgr11) säger om att arbeta laborativt/praktiskt är att eleverna ska 

ges en varierad undervisning, där de själva ska få pröva, utforska och gestalta olika kunskaper 

och erfarenheter. Vad som även betonas är vikten av att eleverna får arbeta kritiskt, 

självständigt och i samarbete med andra för att påbörja ett livslångt, meningsfullt lärande(Lgr 

11 och Biesta 2006). Enligt skollagen ska skolan vara likvärdig vilket den förklarar som ”En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller 

att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov.” (sid, 8). Lgr11 håller med skollagen och antyder att ”undervisningen ska vara saklig 

och allsidig och ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar” (sid.8), och att ”I 

skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinneliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas.”( sid 10.) 

 Att man som lärare ska ha en varierad undervisning som är anpassad till varje elevs 

förutsättningar och behov framkommer tydligt, men att det skulle innebära att arbeta 

laborativt är en tolkningsfråga, som beror på om det är gynnsamt för eleverna att arbeta 

laborativt/praktiskt eller inte. 

 

Jag tycker att det är intressant att alla lär sig på olika sätt och att man som lärare ska finna 

olika arbetssätt som passar olika individ. Ett arbetssätt som börjar utvecklas mer och mer är 

det praktiska arbetet i skolan, därför vill jag i denna studie undersöka om det är ett gynnsamt 

arbetssätt för eleverna att arbeta laborativt/praktiskt i matematik och om det skapar 

meningsfullhet i ämnet för eleverna. 

2.0 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad det innebär att arbeta laborativt i 

matematikundervisningen och om det är till elevens fördel. Därför har jag följande 

frågeställning: 

Är det gynnsamt för eleverna att arbeta laborativt i matematik? 
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3.0 Teoretisk bakgrund  
I denna teoretiska bakgrund kommer jag att förklara vad laborativa arbetsätt innebär, med 

dess undervisning, material och historia. 

 

3.1 Vad innebär det att arbeta laborativt? 
Att arbeta laborativt innebär att man använder sig av laborativa arbetssätt eller laborativa 

material. Laborativa material är enligt Rystedt och Trygg (2010) konkreta och fysiska. Det är 

material som går att ta på, flytta på och undersöka med för att kunna lösa eventuella 

matematiska problem. I en rapport från skolverket (2011) beskriver de laborativ 

matematikundervisning på följande sätt: ”Enligt vår uppfattning är det primära syftet med den 

laborativa matematikundervisningen att eleverna genom laborationer ska få uppleva och 

(åter)upptäcka någon del av matematiken och inte bara få den presenterad från en bok, i färdig 

form” (sid. 27). Ett exempel på laborativa arbetsätt och material i ämnet matematik är 

matematikverkstäder. Matematikverkstäder är ett utrymme där man samlar olika 

matematikmaterial som gör det enkelt för läraren att skapa en varierad 

matematikundervisning. Matematikverkstäder är till för att ”på ett medvetet och utvecklande 

sätt variera undervisningen och underlätta konkretiseringar genom att arbeta med laborativa 

och undersökande aktiviteter i den egna skolan.” (Skolverket 2011 sid. 24). 

 

3.2 Pedagogiska material 
Pedagogiska material är till för att illustrera specifika matematiska principer och hjälpa lärare 

och elever i undervisning och skapa en förståelse av t.ex. tal och dess olikheter och samband. 

I praktiken används ofta vardagliga material, och det är när de inte riktigt räcker till som de 

pedagogiska materialen kommer till användning. Dessa två olika material används dock ofta 

som kompletteringar till varandra.  De är också till för att läraren ska få en möjlighet att 

upptäcka elevers missuppfattningar. En annan fördel med de pedagogiska materialen är att de 

till skillnad från vardagliga material inte finns lika stora störningsmoment som kan distrahera 

eleverna mer än hjälpa dem. Risken med pedagogiska material kan vara att tillverkaren har en 

uppfattning och en illusion av hur det ska användas, och det är dock inte helt självklart att det 

uppfattas likadant av lärare och elever (Rystedt och Trygg 2010). Att använda ett material på 

ett felaktigt sätt är dock inte helt fel om det fungerar bra för läraren och eleven. Tanken är att 

dessa material ska finnas som ett stöd och hjälpmedel för både lärare och elever, om det 

hjälper eleven i sin kunskapsutveckling spelar det ingen roll att det används på ett felaktigt 
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sätt. Rystedt och trygg (2010) beskriver att eleverna behöver mötas av varierande arbetssätt i 

undervisningen, vilket de hävdar att de får genom att arbeta laborativt. Alla elever behöver 

stimuleras på olika sätt, och det är upp till både läraren och eleven själv att finna ett 

fungerande arbetssätt, och där kan ett laborativt arbetssätt med pedagogiska material komma 

till användning. 

 

3.3 Undervisning  
I all undervisning är didaktik en viktig del och bakgrund, och framförallt en viktig del i den 

laborativa undervisningen och dess arbetssätt. Lärare måste vara medvetna och kunniga inom 

didaktik för att kunna utföra en bra undervisning. Silwa Claesson(2008) förklarar att didaktik 

innebär läran om undervisning, undervisningskonst. 

Didaktik förutsätter ett lärande och ett utbildningssammanhang. Inom didaktiken och 

undervisning finns de didaktiska frågorna, Vad? (innehållet), hur? (metod), varför? (skolans 

roll i ett vidare perspektiv) (Claesson 2008). Inom didaktiken finner man även den didaktiska 

triangeln som består av tre centrala element, som är: läraren, eleven och innehållet, det är 

relationen mellan dessa element som utvinner undervisning och lärande. En didaktisk 

kompetent lärare har kunskaper om undervisning och lärande, ämneskunskaper samt 

undervisningsskicklighet. Läraren bör vara självkritisk, reflektera över de didaktiska frågorna 

samt flexibel i undervisningssituationen(Claesson 2008). 

 

Claesson (2008) presenterar fem undervisningsidéer, vilka är: 

 Helhetens relation till delarna. Det är viktigt att helheten kommer före delarna 

 Åskådlighet. Lärandet ska vara åskådligt, någonting som går att se, lyssna, ta på eller 

liknande. 

 Naturen som förebild. Eleven får på egen hand komma på och prova saker. En tanke 

om att man lär av erfarenheter, sådant som inte går att läsa sig till 

 Handens arbete. Förklaras som att händerna utför något praktiskt. Det praktiska ska 

öka förståelse och nyfikenhet, vilket även gör att eleverna minns bättre. 

 Dialog. Samtal i par eller grupp där kunskap utbytes. 

Dessa fem är grundläggande aspekter av undervisning, och det syns tydligt att det finns en idé 

om att arbeta laborativt. 
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3.4 Historia 
Att använda sig av laborativa aktiviteter i matematikundervisning är inget nytt påfund, det har 

funnits länge. Redan på Aristoteles tid 300 f Kr, fanns det en teori om att kunskap skapas 

utifrån konkreta exempel för att sedan kunna urskilja olika mönster och regler. Det har sedan 

dess används laborativa material för att göra de konkreta exemplen tydliga. De har bestått allt 

ifrån inristningar på träbitar, små talpjäser i lera, till talbrickor och kulramar i olika 

modeller(Rystedt och Trygg 2010). Men någonstans på vägen så slutades de laborativa 

arbetssätten och materialen att användas. 

”De första konkreta materialen övergavs successivt när de skriftliga mekaniska räknemetoderna 

gjorde sitt intåg eftersom de inte längre sågs som nödvändiga för att få fram resultaten på 

beräkningarna. Att eleven skulle förstå algoritmen uppfattades inte som betydelsefullt”(Rystedt 

och Trygg 2010, sid 15) 

 

 Under 1600-talet trädde bl.a. en didaktiker fram vid namn Johan Amos Comenius(1592-

1670) som förespråkade och aktivt arbetade för de laborativa arbetssätten och materialen och 

återinförde dessa i skolan. I slutet på 1800-talet trädde Maria Montessoris (1870–1952) fram 

med en undervisningsform där syftet var att ”…uppnå sensorisk, motorisk och intellektuell 

utveckling genom fria övningar utifrån barnets eget intresse. Barnet ska själv välja material 

och när det ska användas”(Rystedt och Trygg 2010). Denna undervisningsform kom senare 

att heta Montessoriinriktad undervisning, som används idag på vissa skolor runt om i landet.  

 

Jean Piaget (1896-1980) som ser utifrån ett rationalistiskt perspektiv som tillhör 

konstruktivismen menar att barnet själv utvecklar en förståelse och kunskap om omvärlden 

genom att observera, försöka förstå och dra slutsatser. Omgivningen och landskapet finns där 

ute för att upptäckas och förstås, och det är ur Piagets synsätt en personlig upptäckt som sker 

helt på egen hand, till skillnad från ett sociokulturellt perspektiv där kunskap är individens 

egen tolkning om omvärlden i samband med/till andra. Barnet tänker med och genom de 

intellektuella redskapen som de tidigare hört eller sett och lagt på minnet (Säljö 2000). Piaget 

förespråkar att lärande sker i upptäckande av relationen mellan intryck och tolkning och 

menar att ”Det är när barnet är fysiskt i kontakt med omvärlden, känner på objekt, kombinerar 

dem och ser vad som händer, som det gör upptäckter om hur världen fungerar.” (Säljö 2000 

sid. 65).  

Lev Vygotsky (1890-1934) däremot förespråkar ett sociokulturellt perspektiv, som innebär att 

samspel med andra leder till lärande om samhället och världen. Människan utvecklas i sampel 

med andra, det kan vara genom samtal där åsikter och tankar delas, men det kan även vara se 
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och avläsa andra människor. Det är utifrån de sociala samspelen vi får en förståelse av 

samspelsregler, kommunikation och normer. Vi lär oss av samhället och kommunikation är 

länken mellan barnet och omgivningen (Säljö 2000). Dessa tankar och inställningar visar på 

att även Piaget och Vygotsky är för laborativa arbetssätt i skolan.  

4.0 Metod 
Detta arbete är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att det endast är grundat utifrån 

tidigare forskning, det utförs allstå ingen empiriinsamling av något slag. I mitt fall har jag då 

läst och analyserat tidigare forskningsartiklar som handlar om laborativ matematik.  

När man utför en litteraturstudie är det bra att redan innan veta vad studien i stort ska 

innehålla, och att ha vissa riktlinjer att förhålla sig till är att föredra. Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013) nämner åtta steg som en litteraturstudie ska innehålla.  

1. Motivera varför studien görs. 

2. Formulera frågor som går att besvara. 

3. Formulera en plan för litteraturstudien. 

4. Bestämma sökord och sökstrategier. 

5. Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga 

rapporter. 

6. Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå. 

7. Analysera och diskutera resultatet. 

8. Sammanställa och dra slutsatser. (sid.32) 

 

Att göra en litteraturstudie innebär inte att dessa åtta punkter följs uppifrån och ner, utan det 

är ett arbete som kräver att man hoppar mellan punkterna för att få dessa sammansvetsade så 

att den röda tråden följs genom hela arbetet. 

 

Att förhålla sig till de tidigare nämnda punkterna är grunden till en litteraturstudie, men 

Eriksson m.fl. (2013) nämner även fem frågor som man kan ha i åtanke och gå tillbaka till 

under studiens utveckling och se om dessa finns i studien. 

 

1. Finns ett specifikt syfte? 

2. Är litteratursökningen beskriven? 

3. Är urvalskriterierna beskrivna? 

4. Finns kriterier för kritisk granskning av litteraturen? 
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5. Är resultatet och rekommendationer tydligt beskrivna? (sid. 25-26) 

Att utgå ifrån de tidigare punkterna och dessa frågor ger dig som skribent ett lovande 

utgångsläge för att göra en bra litteraturstudie. 

 

4.1 Sökkriterier 

De kriterier jag har valt att mina artiklar ska innefatta är: 

 De ska vara vetenskapligt granskade/ peer reviewed 

 De ska finnas i fulltext 

 Artiklarna ska vara publicerade i vetenskapliga tidsskrifter 

 

4.2 Sökstrategier 
När jag har utfört mina sökningar har jag använt mig av databasen ERIC ebsco, och jag 

började med att använda sökorden manipulatives, mathematics, learning, primary school och 

material, och mellan orden lade jag till AND. Den sökningen gav mig 38 artiklar men de 

uppfyllde inte mina krav och svarade inte på min frågeställning, så jag valde att göra om min 

sökning. I den nya sökningen valde jag att ta bort primary school, men behöll det andra. I den 

sökningen fick jag 511 träffar. Att läsa igenom 511 artiklar var för mig och min tidsram inte 

aktuellt, men det fanns heller inte att ruta att kryssa i för ”fulltext”, så jag fick först börja med 

att manuellt leta ut de som fanns i fulltext. Det visade sig att det fanns en hel del i fulltext men 

att jag inte hade tillgång till dessa. Det jag fick göra nu var inte exemplariskt, men jag fick 

leta upp de texter jag fick upp och se om dess innehåll kunde bidra med viktig information till 

mitt arbete. Utav de texter som jag fick upp så läste jag det abstrakta och sammanfattningen 

och såg om studierna innehöll analyserat resultat av användning av laborativa material. Fanns 

inte det, så valdes de bort eftersom att jag inte fann det relevant för den här studien, då det inte 

gick att besvara min frågeställning med dessa. Tillslut visade det sig att det endast fanns sex 

stycken som kändes användbara för denna studie. Jag kände dock att de hade ett så pass 

relevant innehåll att jag fick nöja mig med dessa.  

4.3 Sökmatris 
Databas och datum Sökord Träffar Urval 

ERIC (ebsco) 24/5-14 Manipulatives 573 Vetenskapligt granskade, finnas 

i fulltext och publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter 

ERIC (ebsco) 24/5-14 AND Mathematics 560 Vetenskapligt granskade, finnas 

i fulltext och publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter 
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ERIC (ebsco) 24/5-14 AND learning  Vetenskapligt granskade, finnas 

i fulltext och publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter 

ERIC (ebsco) 24/5-14 AND materials 511 Vetenskapligt granskade, finnas 

i fulltext och publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter 

 

4.4 Artiklar som studerats 
 

Författare Artikelnamn År 

Assist. Prof. Dr. Akkan Y VIRTUAL OR PHYSICAL:  In-service 

and Pre-Service Teacher’s  Beliefs and 

Preferences on Manipulatives. 

2012 

Donabella M & Rule A Four Seventh Grade Students Who Qualify 

for Academic Intervention Services in 

Mathematics Learning Multi-Digit 

Multiplication with the Montessori 

Checkerboard. 

2008 

Carbonneau K, Marley S & 

Selig J 

A Meta-Analysis of the Efficacy of 

Teaching Mathematics With Concrete 

Manipulatives. 

2012 

Manches A, O`Malley C & 

Benford S 

The role of physical representations in 

solving number problems: A comparison of 

young children´s use of physical and 

virtual materials. 

2009 

McNeil N, Uttal D, Jarvin L 

& Sternberg R 

Should you show me the money? Concrete 

objects both hurt and help performance on 

mathematics problem. 

2008 

Hwang W, Su J, Huang Y & 

Dong J.  

A Study of Multi-Representation of 

Geometry Problem Solving with Virtual 

Manipulatives and Whiteboard System. 

2009 

   

 

 

5.0 Resultat: Presentation av litteraturstudien 
Här nedan kommer jag att presentera studierna och dess resultat, men pga. att jag endast har 6 

artiklar/studier i denna uppsats och i och med det har möjlighet, så kommer jag nedan att 

presentera dem en och en för att ge oss en tydligare inblick i de olika studierna. Sedan 

kommer jag sammanfatta deras resultat binda ihop och tolka dem. 
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5.1 Studie 1 
McNeil, Uttal, Jarvin och Sternberg (2008) har bidragit med en studie som heter Should you 

show me the money? Concrete objects both hurt and help performance on mathematics 

problem gällande laborativa material i form av pengar vid problemlösning. De har gjort en 

empiriinsamling och undersökt om det blir fler korrekta svar vid hjälp av laborativa material i 

jämförelse med att vara utan laborativa material. Grupp 1 fick sedlar och kronor som såg ut 

som riktiga pengar, grupp 2 fick pappersbitar som hade samma form som en sedel men dessa 

var helt vita, medan grupp 3 inte fick några material över huvud taget. De hade tio olika 

problem som eleverna fick lösa och i alla dessa problem visade det sig att de elever som fick 

de ”riktiga pengarna” gjorde mest misstag och fick fram flest felaktiga svar, och att det mellan 

de andra två grupperna var ganska jämnt. Grupp 3 som inte hade några hjälpmedel hade några 

fler fel än grupp 2 som hade pappersbitar att räkna med. Trots att det var fler felaktiga svar i 

grupp 1 än i grupp 2 och 3 så var storleken på felen betydligt mindre i grupp 1. 

Ett exempel av problemen som eleverna tilldelas är: 

Problem 8:”Daniel and Helen want to buy a birthday cake for their friend. Daniel has S6.00 

and can spend ¼ of his money. Helen has S10.00 and can spend ¼ of her money. How much 

can they spend altogether?” 

 

Antal rätt svar på problemen: 

Problem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Grupp 1 36 16 36 72 32 72 48 28 32 36  

Grupp 2 64 24 52 72 40 80 76 36 52 60  

Grupp 3 59 28 55 72 31 79 83 45 52 41  

 

Deras slutsats är att eleverna som fick det som liknade riktiga pengar, möjligtvis blev 

distraherade och därför inte kunde fokusera på själva problemet till lika stor del som de andra 

eleverna, som antingen fick blanka pengar eller inga hjälpmedel alls. Denna undersökning 

visade på material från riktiga världen och det visade sig inte vara till någon fördel, dock 

rekommenderar författarna att användning av andra material kan vara gynnsamt. De 

exemplifierar material som används inom den Montessoriinriktade skolan, som t.ex. tio-stavar 

och 100-plattor. 

De framlägger även att målet med undervisningen är det centrala och att man utifrån det ska 

kunna se om materialen är relevanta eller inte. Som i detta fall när antal rätt räknades ansågs 

det inte som givande, men om det är annat som ligger i fokus, så som diskussion kring tal, kan 
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dessa felsvar vara väldigt givande, och då kan det vara intressant att använda sig av dessa 

material och sedan diskutera skillnaderna mellan svaren och varför de uppstod. 

 

5.2 Studie 2 
A Meta-Analysis of the Efficacy of Teaching Mathematics With Concrete Manipulatives.  

Av: Kira J. Carbonneau, Scott C. Marley, and James P. Selig (2012) 

 

Denna studie är en litteraturstudie som är baserad på 55 studier som undersökt om laborativa 

hjälpmedel hjälper eleverna eller inte. Syftet var att lista ut hur stor roll laborativa hjälpmedel 

har för lärandet hos lever. Liten, mellan eller stor roll, i jämförelse med abstrakta symboler 

och instruktioner. Studierna som denna litteraturstudie är baserad på har undersökt 

användningen av laborativa hjälpmedel allt från barnen på förskolan till eleverna på 

gymnasiet. 

 

Resultatet av alla dessa studier blev slutligen att användningen av laborativa hjälpmedel 

bidrog liten till mellan-stor roll om man jämförde med att endast använda de abstrakta 

föremålen. De menar dock att resultatet hade kunnat bli annat beroende på hur mycket 

material som finns och hur mycket hjälp och instruktioner eleverna får under 

lärandeprocessen med dessa hjälpmedel. Detta är något som läraren måste ha med sig i 

tankarna när han/hon planerar en lektion och dess innehåll. Med denna studie hoppas de 

uppmuntra andra att fortsätta sökandet och användningen av dessa material.  

 

5.3 Studie 3 
The role of physical representations in solving number problems: A comparison of young 

children´s use of physical and virtual materials. Av: Andrew Manches, Claire O`Malley, 

Steve Benford. 

I denna studie har det samlats in empiri i form av observationer där de jämför grupper med 

och utan laborativa hjälpmedel vid problemlösning. De material som användes var små 

kuber(1x1cm) som eleverna kunde ha hjälp av vid räkning av tal. 

Det de tidigt såg var att de elever med material fann flera lösningar på problemet än de som 

inte hade material, och det syntes att de hade hjälp av materialen eftersom att de flitigt 

användes, antingen till att räkna en och en eller i flertal, ex. i par eller fem och fem i taget. 
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Att använda laborativa material kunde i vissa fall utveckla en förmåga att lösa ett problem på 

olika sätt. Nya idéer bildas med hjälp av laborativa hjälpmedel. Eleverna förstår relationer 

bättre. 

En annan observation som ofta gjordes var att eleverna använde materialen för att räkna med 

och för att lösa ett problem, men sedan vänt bort huvudet till blocket för att göra en mental 

uträkning utan materialen. Detta menar att de är en signifikant observation där eleverna går 

från konkret till abstrakt lösning.  

De är även tydliga med att det är i just denna studie det är fördelaktigt att använda praktiska 

hjälpmedel. Resultaten kan bli andra vid andra tester. 

 

5.4 Studie 4 
A Study of Multi-Representation of Geometry Problem Solving with Virtual Manipulatives 

and Whiteboard System Av: Wu-Yuin Hwang, Jia-Han Su, Yueh-Min Huang and Jian-Jie 

Dong. 

Denna studie undersöker hur virtuella material och laborativa material i form av digitala 

whiteboardtavlor används för att finna olika lösningar på problem inom geometri. På 

whiteboardtavlorna kunde de använda sig av 3D funktioner när de t.ex. byggde kuber. 

Eleverna fick en del uppgifter som de skulle lösa och efter det gavs eleverna en enkät som de 

fick besvara. De fick påståenden som de skulle betygsätta med dessa svar: SD: Strongly 

disagree, D: Disagree, U: Unsure, A: Agree, SA: Strongly agree, Ave: Average 

 SD D U A SA Ave  

 1 2 3 4 5   

Fråga 1. 0 1 4 8 7 4.05  

Fråga 2. 0 0 3 6 11 4.04  

Fråga 3. 0 1 4 8 7 4.04  

Fråga 4. 0 0 3 1 16 4.20  

Fråga 5. 0 0 5 9 6 4.05  

Fråga 6. 0 1 6 5 8 4.00  

Fråga 7. 0 0 1 12 7 4.30  

Fråga 8. 0 0 5 7 8 4.15  

Fråga 9. 0 1 7 8 4 3.75  

 

(VMW= Virtual Manipulatives and Whiteboard) 
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1. Teacher uses voice recording and 3D blocks to organize and pose geometry question is 

clearer than using text description only. 

2. I find it useful to have free viewpoints to solve geometry problem.  

3. Using text writing, free-sketching and voice recording which provided by multimedia 

whiteboard meets my requirement to solve geometry problem.  

4. Using 3D blocks to design geometry problem promotes me to think from wide angle.  

5. I find it useful to use VMW system to show my solution completely.  

6. Using VMW system gives enjoyment to me for solving geometry problem. 

7. I find it useful to place multimedia whiteboard in different viewpoints for solving geometry 

problem.  

8. Using VMW system helps me to learn geometry problem solving.  

9. Using VMW system gives clues to me for discovering solving strategy 

 

I stort sätt håller eleverna med påståendena till hög grad, vilket exempelvis visar att 

majoriteten av eleverna tycker att det är mer givande om lärarna använder sig av praktiska 

hjälpmedel vid genomgång av lektion och problem, och att det är givande för dem att själva 

bestämma över deras tillvägagångssätt vid en uträkning. 

Eleverna själva verkade i många fall tycka att det var givande att använda sig av både 

virtuella och praktiska hjälpmedel vid problemlösning av geometri, och även vid redovisandet 

av lösningen. De tyckte även att deras tänkande blev mer flexibelt när de använde sig av 

materialen. I studien insåg man att många elever vill förstå varför det blir som det blir, medan 

vissa nöjer sig med att ”det bara blir så”.   

Studiens slutsats är att vid användning av VMW kan hjälpa eleverna att på olika sätt lösa 

uppgifter och problem inom geometri och även vidga elevernas sätt att tänka. Det kan även 

hjälpa eleverna att på ett bättre och tydligare sätt visa sina uträkningar och svar. 

 

5.5 Studie 5 
Four Seventh Grade Students Who Qualify for Academic Intervention Services in 

Mathematics Learning Multi-Digit Multiplication with the Montessori Checkerboard. 

Av:Mark A. Donabella Audrey C. Rule 

I denna studie har det insamlats empiri i form av observationer. 
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Denna studie är Montessoriinriktad och provad på fyra elever, två lågpresterade elever och två 

högpresterande elever. De har med hjälp av ”Checkerboards” (som är en typ av 

Montessorimaterial) och annat material i samma inriktning lärt eleverna multiplikation.  

 

I denna studie visade det sig att användningen av detta Montessoriinriktade material var 

givande för eleverna. De lågpresterande eleverna lyckades lösa uppgifterna med hjälp av 

”checkerboards”. De högpresterande eleverna fick en ökad förståelse vilket bidrog till att de 

arbetade långsammare vilket i sin tur ledde till färre slarvfel. Att använda sig av 

”checkerboards” visade sig vara ett effektivt arbetssätt för att lära dessa elever multiplikation. 

Användningen av detta laborativa material visade sig var motiverande, uppmuntrande och 

skapade självförtroende hos eleverna, och inte minst hos de lågpresterande eleverna. Denna 

studie var endast utförd på fyra elever, vilket gör att den kan ses som en svag studie, men 

tanken med denna studie är att uppmuntra andra lärare och elever att prova detta material, och 

även andra Montessorimaterial.  

5.6 Studie 6 
VIRTUAL OR PHYSICAL:  In-service and Pre-Service Teacher’s Beliefs and Preferences on 

Manipulatives. Av: Assist. Prof. Dr. Yasar Akkan 

 

Denna studie är utförd på 148 lärare och 228 blivande lärare (studerande) och har undersökt 

hur dessa ser på användningen av virtuella och fysiska hjälpmedel inom matematiken. De har 

samlat in empiri med hjälp av intervjuer och observationer och sedan sammanställt dessa.  

 

Sammanfattning av studiens resultat: 

Generellt sett ser både lärare och blivande lärare mer positivt på fysiska hjälpmedel mer än 

virtuella hjälpmedel, vilket bidrar att de används flitigare, och att det kan bero på att lärare har 

mer information och kunskap om de fysiska. I studien har det framkommit att 33 % av de 

blivande förskollärarna hade information om virtuella hjälpmedel, men att endast 14 % av 

dem kunde använda sig av dem. 

När det rörde sig om addition hade 45 % av de blivande lärarna kunskap om fysiska 

hjälpmedel men endast 22 % av dem använde dessa vid tillfälle. Alla höll dock med om att de 

ville använda dessa mer i framtiden och att de ställde sig väldigt positivt till dem. De som 

blev intervjuade förklarar att de tror att de virtuella hjälpmedlen kommer att användas mer 

och mer inom matematiken, men de håller alla även med om att saker som man kan se och 
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röra är mer meningsfullt för eleverna. De menar dock att de Virtuella hjälpmedlen ska hjälpa 

eleverna att träna på att memorera ex. olika tal jämfört med om de använder de fysiska 

hjälpmedlen. 

Lärarna som har blivit intervjuade har ändå en del delade åsikter om dessa hjälpmedel. En del 

tycker att de fysiska hjälpmedlen ska hjälpa eleverna i sin individuella inlärning, medan vissa 

andra tycker precis tvärt om. Vad som skiljde dessa åt var åldern på eleverna, de yngre 

eleverna skulle dra mest nytta av de fysiska, medan de äldre eleverna skulle nå en bättre 

kunskapsutveckling med de virtuella pga. att de får eleverna att tänka utan tillgång till 

material vilket är bra när eleverna sedan ska lära sig en svårare matematik där det inte går att 

sätta in tal i situationer där fysiska material kan användas. 

 

5.7 Sammanfattning av studierna och dess resultat 
 

Av dessa studier har endast en genomfört en litteraturstudie, medan de andra har samlat in 

empiri i form av antingen observationer eller interjuver, i vissa fall både och. I en av studierna 

har det inte bara gjorts en observation, utan även gjort ett eget utförande av test. De som har 

samlat in empiri har i stort sett undersökt samma sak. De har alla undersökt skillnaden mellan 

att använda laborativa material mot att inte göra det, men de har alla undersökt på olika sätt 

och antalet på de som deltagit i studien har varierat stort. Att observera vid läsningen av 

resultatet nedan är att dessa inte är allmängiltiga och går därför inte att lägga för stor vikt vid. 

Detta beror på att studien endast är baserad på sex studier av mängder som det finns om detta 

ämne. Resultatet är alltså inte helt tillförlitligt. 

 

Alla studier visar på ett eller annat sätt och till olika stor del att det är positivt att arbeta med 

laborativa material, men att det beror mycket på uppgiften, läraren och eleverna. Läraren har i 

ansvar att välja ut uppgifter och sedan anpassa materialet till dessa. Flera av studierna visar 

även på att det är viktigt hur läraren presenterar uppgiften och materialen så att det blir tydligt 

för eleverna vad de ska göra och hur materialen ska användas. Detta framkommer tydligt i 

studie 2 där det påpekas att resultatet hade kunnat bli annat beroende på hur mycket material 

som finns och hur mycket hjälp och instruktioner eleverna får under lärandeprocessen med 

dessa hjälpmedel.  Detta är viktigt pga. att om eleverna inte förstår syftet med uppgiften och 

innebörden av materialen är det i princip bortkastad tid. Studie 5 visar tydligt att laborativa 

material, och i detta fall Montessorianpassade material, som kallas ”checkerboards”, kan vara 

till fördel för alla elever. De lågpresterande eleverna fick den extra hjälp de behövde och de 
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högpresterande eleverna kom ner i tempo och gjorde uträkningen mer noggrann vilket bidrog 

till mindre slarvfel. Dock var denna studie utförd på endast fyra elever vilket gör att den inte 

är helt förlitbar. I studie 3 visade det sig att praktiska material hjälpte eleverna att upptäcka 

flera lösningar på de uppgifter de fick jämfört med de elever som inte fick några hjälpmedel, 

så på så sätt är det definitivt en fördel att arbeta laborativt med hjälp av praktiska material. 

Att det är viktigt att fundera på vilket material som används blir tydligt i studie 1, där de inte 

endast har provat användningen av material jämfört med utan material, utan där har de provat 

med två olika sorters material. Att det kan bli skillnad på ”riktiga” pengar jämfört med blanka 

sedlar är värt att notera. De blanka sedlarna visade sig i det fallet vara mer givande, än de som 

såg ut som riktiga pengar, eftersom att de riktiga pengarna i detta fall troligtvis var mer 

distraherande än till hjälp.   

 

Studie 6 visar dock inte att det bara ses som positivt att arbeta laborativt med fysiska material, 

då en del av de medverkande i studien hävdar att eleverna skulle få en bättre 

kunskapsutveckling av att bara använda sig av det virtuella. Detta gällde dock äldre elever 

som kommit lite längre och som ansågs behövde komma ifrån de praktiska materialen, pga. 

att vid senare uppgifter i matematik är de inte möjligt att sätta det i relation till praktiken och 

användningen av fysiska material som hjälpmedel blir omöjliga.  

 

I många av studiernas avslut uppmanas lärare att våga testa och prova olika material, och att 

deras studier är gjorda för att uppmuntra lärare att arbeta mer praktiskt och laborativt. 

 

6.0 Metoddiskussion 
 
I metodavsnittet beskrivs att jag från den slutgiltiga sökningen hade 511 träffar, men att jag 

slutligen endast hade 6 stycken kvar efter urvalet. Detta ses som en brist i min sökning som 

inte blev exemplarisk. Att jag endast hade 6 stycken kvar i slutet tyder på att något i min 

sökning har gått snett och inte är till min och studiens fördel. Eventuellt skulle jag kanske 

använt mig av andra sökord, eller i annan form. 

Jag har med en litteraturstudie bland mina studier, som i sin tur är baserad på 55 studier, dessa 

borde rimligen kommit upp i min sökning också, alternativt att jag hade kunnat se till denna 

studies nyckelord och gjort en ny sökning med några av dessa.  
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I metodredovisningen framkom att jag endast utgått från sex studier i denna uppsats, vilket 

gör att denna uppsats och dess resultat inte går att se som allmängiltig. Det går att se till varje 

studie i sig och jämföra med de andra fem, och dra slutsatser därefter, men i åtanke bör finnas 

att dessa bara är en liten del av all forskning som finns om detta område, och att om fler 

artiklar används hade det kunnat bli ett annat resultat än det som framställts här.  

6.1 Diskussion och slutsats 
 

Studierna är utformade på väldigt olika sätt trots att de i princip undersöker samma sak. Detta 

ser jag bara som en fördel eftersom det ger resultatet olika vinklar. Av sex studier är dock 

bara en grundad på litteraturstudier. Det hade troligtvis varit givande att se till minst två 

litteraturstudier och se vad resultatet blivit i jämförandet av dessa. De likheter som finns 

mellan de som gjort empiriinsamling är att de jämfört de abstrakta hjälpmedlen med de 

praktiska. En brist med denna studie är dock att den endast är baserad på sex studier, vilket 

gör att denna inte är tillförlitlig och inte kan övergeneraliseras. 

 

Utifrån det vi fått fram genom studierna ska vi nu försöka svara på frågan: Är det gynnsamt 

för eleverna att arbeta laborativt i matematik? 

 

Att arbeta laborativt anses i de flesta fall, av de studier som granskats, vara gynnsamt för 

eleverna, och då gärna med hjälp av praktiska hjälpmedel. Dock ska man ha i åtanke att 

”vardagsmaterialen” kan begränsa eleverna i sin kunskapsutveckling eftersom att de kan 

distrahera eleverna mer än att hjälpa dem. Material som går att räkna med och som ger en inre 

bild kan vara bra, men material som används i vardagen, så som pengar, verkar mest vara 

distraherande. Då är det bättre att använda sig av andra pedagogiska material så som tiostavar 

och 100-plattor. 

 Det som även framkommit i denna litteraturstudie är att ålder på eleverna spelar stor roll. Att 

arbeta laborativt med praktiska material passar till yngre elever och dess kunskapsnivå. 

I studie fyra insåg man att många elever vill förstå varför det blir som det blir, medan vissa 

nöjer sig med att ”det bara blir så”. Att alltid vilja förstå varför det blir som det blir kan vara 

en nackdel och begränsning, eftersom att det alltid inte är möjligt. Vid svårare uträkningar är 

det för det mesta omöjligt att sätta i problemet i en situation eller att ta in material som 

hjälpmedel, då måste man acceptera att ”det bara blir så”. Någonstans måste vi släppa det 

greppbara och förstå matematik ändå, utan att sätta det i en relation (Rystedt och Trygg 2010).  
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Säljö (2000) förklarar detta som att: när intellektet uppnått högsta utvecklingsnivån kan man 

testa verkligheten med hjälp av logiska och matematiska strukturer. Det är då man får en 

förståelse av relationen mellan objekt och konsekvenser av händelser, och har förmåga att ta 

det konkreta till det abstrakta. Det uppnås alltså en förmåga att förutse relationer och mönster 

utan intryck och fysiska objekt. 

 

Rystedt och Trygg påpekar att hur effektivt lärandet är beror mer på läraren än på det 

laborativa materialet. En engagerad och välutbildad lärare som känner både elever och 

styrdokument kan ha en mycket positiv effekt på elevens lärande (Rystedt och Trygg 2010). 

Detta innebär att läraren har en avgörande roll i om de laborativa arbetssätten och materialen 

bidrar till elevernas kunskapsutveckling eller inte. En grund i detta är att läraren får möjlighet 

att utveckla och förbereda laborativ matematikundervisning. En annan viktig del är att tänka 

på att alla elever är individer och kommer att kunna tolka material på många olika sätt. Det 

som även ligger på lärarens ansvar är att göra undervisningen motiverande vilket kan göras 

med individualisering och med individanpassade material/hjälpmedel. 

 

En risk som finns med laborativa hjälpmedel är att eleverna kan bli beroende att vissa material 

och får känslan av att de måste ha tillgång till just det materialet för att kunna utföra 

beräkningar, som de utan tvekan skulle kunna lösa helt utan material (Rystedt och Trygg 

2010). 

 

Alla elever är unika individer och behöver hjälp på olika sätt. Vi förstår på olika sätt och 

behöver då olika sätt och olika hjälpmedel för att se på saker och ting. Att se till alla elever 

och dess behov är en återkommande del i läraryrket. 
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