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Abstrakt 

Det finns många olika modeller för hur matematikundervisning kan bedrivas. Att använda 

laborativa material i undervisningen framställs ofta som en effektiv metod för att konkretisera 

något abstrakt och öka förståelsen för matematik. För att undersöka hur en laborativ 

matematikundervisning påverkar elevens lärande har jag genomfört en litteraturstudie. 48 

artiklar som berör undervisning med fysiska laborativa material har inkluderats i studien. 

Resultatet indikerar att det finns en spridning mellan olika forskningsresultat, med en liten 

övervikt för resultat som påvisat en positiv påverkan på elevens lärande. Resultatet indikerar 

även att hur, när och vilken typ av laborativt material som används är viktiga aspekter.  

Nyckelord: Laborativ matematik, Undervisning, Lärande  
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Mathematics with manipulatives and learning 

- A literature study about the role of manipulatives in students mathematics learning 

Abstract 

There are many different models of how mathematics teaching can be conducted. Using 

laboratory materials in teaching is often portrayed as an effective method to concretize 

something abstract and increase understanding of mathematics. To examine how a laboratory 

mathematics teaching affects student learning, I conducted a literature review. 48 articles 

related to the teaching of physical laboratory materials have been included in the study. The 

result indicates that there is a spread between different research results, with a slight 

preponderance of results which demonstrated a positive impact on student learning. The result 

also indicates that how, when, and what type of laboratory material used is important aspects. 

 

Keywords: Mathematics, Manipulatives, Teaching, Learning 
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 1. Inledning  

Matematik är ett skolämne som det tycks råda delade meningar om. Somliga 

elever tycker det är roligt och givande, medan andra tycker matematiken är mer 

eller mindre obegriplig. Trots delade meningar är matematik en viktig del i 

elevens utbildning. Exempelvis krävs ett godkänt betyg i matematik för 

behörighet till gymnasiala studier. Vår nuvarande läroplan ger en mångsidig 

beskrivning av matematikämnets syfte.    

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och 

problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala 

och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor 

förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 

valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 

beslutsprocesser. (Lgr 11,s.62) 

En tolkning av läroplanens beskrivning är att matematikkunskaper är en viktig 

kunskap som inte enbart påverkar människors möjlighet till högre utbildning, 

utan även till inflytande och livskvalité, vilket medför att det är av stor vikt att 

alla elever ges möjlighet att utveckla kunskaper i matematik. Det framgår även 

att matematikundervisningen bör karaktäriseras av olika undervisnings-

situationer med eleven som en aktiv deltagare. 

Hur en matematikundervisning som leder till ökat intresse och ökad förståelse 

för ämnet lämpligast bör bedrivas finns det flera förslag på. Ett av dessa är att 

använda sig av laborativa material i undervisningen.  

Skolverkets rapport Grundskolan i internationella kunskapsmätningar - 

kunskap, skolmiljö och attityder till lärande (2014) redovisas bland annat 

kunskapsmätningar som gjorts från 1995 och framåt. Rapporten påvisar både 

sjunkande elevresultat och även ett sjunkande intresse för matematikämnet. I 

ytterligare en rapport framhålls att elever ofta tappar intresset för matematik när 

de blir äldre och att en speciellt kritisk period är i årskurs 4-6. En av 

anledningarna till detta fenomen som presenteras i rapporten är att 

matematikundervisningen ofta blir mer teoretisk under mellanstadieåren. Men 

rapporten beskriver att det fanns skolor där intresset och motivationen inte 

minskat, på dessa skolor var den gemensamma nämnaren att eleverna fick en 

varierad matematikundervisning med bland annat laborativa inslag (Skolverket, 

2003). Rystedt och Trygg (2010) framhåller att i flertalet möten med lärare 

framkommer en positiv bild av en laborativ matematikundervisning. Lärarnas 
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beskrivna upplevelser var att laborativ matematik på olika sätt ökar elevernas 

intresse och underlättar och gynnar lärande. 

För att kunna bedriva en undervisning som möjliggör en bra lärandesituation för 

alla elever, menar jag att forskning kring en undervisningsforms inverkan på 

elevernas lärande är av intresse för såväl lärarstudenter som yrkesverksamma 

lärare. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är bidra med kunskap om laborativ 

matematikundervisning. Jag kommer genomföra en litteraturstudie, för att 

undersöka hur tidigare forskning beskriver relationen mellan laborativ 

matematikundervisning, med fysiska laborativa material och elevers 

matematiska lärande.  

1.3 Frågeställning 

 Hur påverkar en laborativ matematikundervisning med fysiska laborativa 

material elevers lärande? 
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2. Teoretisk bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden kommer begreppen kunskap och lärande att 

diskuteras. Jag kommer även beskriva begreppet laborativ matematik. Vidare 

beskrivs en laborativ matematikundervisning i relation till lärande.  

2.1 Kunskap och lärande  

Vilka förmågor och kunskaper inom matematik som eleverna ska uppnå genom 

undervisningen beskrivs i grundskolans läroplan. I texten som beskriver 

matematikämnets syfte framhålls att eleven bland annat ska utveckla förmågan 

att använda matematik i olika sammanhang. En förtrogenhet med matematiska 

begrepp och metoder ska utvecklas och eleven ska känna en tilltro till sin 

förmåga att använda matematik (Lgr11, 2011). 

Lundgren, Säljö och Liberg (2010) diskuterar termen lärande och menar att 

lärande är ett begrepp som kan används i många olika sammanhang och kan ha 

olika innebörder. Vid diskussioner om lärande är det därför viktigt att en det 

finns en medvetenhet kring vad termen i det sammanhanget syftar till. Det finns 

flera teorier om hur lärande och kunskap främjas. En av dessa är pragmatismen. 

Lundgren et al. (2010) framhåller att John Dewey är den person som framförallt 

förknippas med denna filosofiska tradition.  Dewey (1916/1997) använder 

begreppet ”learning by doing” vilket innebär att lärande sker genom att göra 

något. Dewey betonar att det är sysselsättning och färdigheter som ska utgöra 

basen för lärandet. Vidare diskuteras att i det verkliga livet, exempelvis i ett 

yrke, isoleras inte information från görande, något som ofta sker i utbildning. 

Han menar att det är med hjälp av görandet som lärande och förtrogenhet kan 

uppnås. Att utveckla matematiska kunskaper och förmågor genom en laborativ 

matematikundervisning passar väl in på pragmatismens tankar om hur lärande 

uppnås.  

2.2 Laborativ matematik 

Att använda laborativa material i samband med matematik är inte någon nytt 

påfund. Olika material och metoder har sedan länge använts i matematiska 

sammanhang. Olika material för att underlätta matematiska uträkningar kan 

spåras långt tillbaka i historien. Men även om olika typer av material för 

matematiska uträkningar använts under lång tid tillbaka, har de laborativa 

materialens plats i undervisning skiftat genom årens lopp (Rydstedt & Trygg, 

2010). Grevholm (2012) framhåller att under tidigt 1900-tal började svenska 

lärarutbildare betona vikten av att åskådliggöra i matematikundervisningen och 

att det återfinns flertalet skrifter om matematikundervisning från 1900-talets 
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början och framåt där åskådliggöring och konkreta material framhävs. 

Författaren menar att det i svensk skola finns en tradition att arbeta med 

konkretisering av matematiska begrepp. 

Laborativ matematik beskrivs av Rydstedt och Trygg (2010) som ett 

undervisningssätt där eleverna inte enbart arbetar mentalt utan ges möjlighet att 

arbeta med praktiskt material. Vidare beskrivs att laborativa läromedel, eller 

som det även kan kalls konkreta material är ett brett område. Här innefattas 

fysiska material som kan beröras, vridas, vändas, ordnas och eventuellt plockas 

isär. Materialet kan vara allt från vardagliga föremål som pennor eller kapsyler 

till pedagogiska föremål tillverkade specifikt för matematikundervisning. Även 

bilder kan användas i en laborativ undervisning.  

Rydstedt och Trygg (2010) beskriver olika nivåer i samband med ett laborativt 

arbetssätt. Manipulation av laborativa material beskrivs som en konkret nivå 

medan bilder tillhör en halvkonkret nivå. Den konkreta och halvkonkreta nivån 

följs av nivåer som inkluderar mer abstrakta matematiska representationer som 

olika symboler, räkneregler och räknelagar.  

2.3 Laborativ matematik och lärande 

En laborativ matematikundervisning bidrar med en koppling mellan det 

konkreta och det abstrakta (Rydstedt & trygg 2010). Berggren och Lindroth 

(2011) poängterar att vid laborativa inslag i undervisningen ges elever ökade 

möjligheter att lära nya begrepp och samband. Detta minskar risken att eleven 

lär dig en procedur utan att ha förståelse för den eller inte lär sig alls. Samtidigt 

beskriver författarna att lärare inte bör ha en övertro på det laborativa materialet. 

Materialet bör ses som ett komplement till teoretiska mer abstrakta uppgifter 

som ger eleven möjlighet till fler vinklar av samma matematiska problem. 

McIntosh (2008) framhåller att majoriteten av elever inte lär genom att enbart få 

matematiken förklarad för sig, istället lär de flesta genom att arbeta med konkret 

material. Elevernas förståelse ökar genom att de tillåts möta olika 

representationsformer som betonar olika aspekter av ett matematiskt område. 

Samtidigt betonar även han att det inte är det laborativa materialet i sig som 

leder till förståelse. För att detta ska ske behöver aktiviteten vara strukturerad 

och eleven bör även ges möjlighet att diskuterar sitt arbete i tal och skrift. 

Löwing (2006) diskuterar att all matematik i någon form innehåller abstraktion 

och menar att laborativt arbete måste kopplas samman med det abstrakta. Om 

detta inte sker menar Löwing att konkretisering inte sker utan enbart 



   
 

8 
 

manipulation vilket inte leder till någon generell kunskap för eleverna. 

Författaren framhåller även att användandet av laborativa material vid enstaka 

problem och utan struktur inte heller leder till någon djupare förståelse för 

matematik. Vidare beskriver författaren att lärare måste reflektera över hur 

arbete med olika material leder till konkretisering för eleverna.  

Vilken typ av laborativt material som används och även hur det används måste 

övervägas menar Pouw, Van Gog och Pass (2014). Författarna påvisar 

undersökningar som framhåller att elever som använt en viss typ av laborativt 

material, hade svårt att överföra sina kuskaper till andra matematiska situationer, 

jämfört med en grupp elever som använt en annan typ av material. De påvisar 

även att det finns en risk med laborativt material, vilken är att eleven kan blir 

beroende av materialet för att lösa matematiska uppgifter.  

  3. Metod  

En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska för att sedan 

sammanställa befintlig litteratur inom ett specifikt område. En systematisk 

litteraturstudie ska tydligt redogöra vilken metod för sökning och vilka kriterier 

som använts vid urval av artiklar (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Då 

denna studie är en systematisk litteraturstudie kommer jag detaljerat beskriva 

min sökstrategi och val som gjorts för att finna litteratur till studien. 

3.1 Databassökning 

För att finna litteratur till studien har sökningar i databasen Web of Sience 

genomförts. Mitt val av databas grundas i möjligheten att på ett och samma 

ställe kunna finna en större mängd artiklar med hög kvalité inom det valda 

området. WoS erbjuder både en förenklad och mer avancerad sökfunktion, basic 

search respektive advanced search. Båda sökfunktionerna söker i titel, abstrakt 

och nyckelord. Jag har valt att använda mig av advanced search då detta ökar 

möjligheten till mer detaljerade sökkombinationer. Jag började sökprocessen 

med att använda sökorden mathematics, manipulatives och learning. Barajas et 

al. (2013) beskriver att det är vanligt att påbörja en databassökning med hjälp av 

ord från studiens frågeställning. De poängterar även att vid en systematisk 

litteraturstudie är det viktigt att sökningen resulterar i en tillräckligt stor mängd 

studier inom området, för att bedömningar och slutsatser ska kunna göras. Vid 

den första sökningen bedömde jag att dessa sökord inte gav mig tillräckligt med 

material till min studie. I litteratur jag läst till arbetets bakgrund och även i de 

träffar databassökningen resulterat i fann jag synonymer till ordet manipulatives. 
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För att bredda min sökning utökades databassökningen med sökorden concrete, 

hands-on, activity-based och multiple representation. Vid denna tidpunkt i 

sökprocessen vill jag även bredda träffarna vad gäller begreppet learning. Jag 

valde att adderade sökordet performance då jag menar att elevens prestation 

hänger tätt samman med hens matematiska kunskaper. Vid en snabb genomgång 

av sökträffarna noterade jag att många av de befintliga sökorden benämndes 

med olika ändelser i artiklarna. Exempelvis användes ibland ordet concreteness 

istället för concrete. För att inte missa relevanta artiklar lades en trunkering till 

efter dessa sökord vilket innebär att alla träffar på ordet oavsett ändelser 

inkluderas.  

3.2 Avgränsningar 

Under min sökprocess fann jag att laborativ matematik och laborativa material 

är begrepp med många synonymer. För att inte gå miste om väsentlig 

information kring min frågeställning inkluderades dessa, vilket resulterade i ett 

stort antal sökträffar. Jag genomförde nu avgränsningar enligt följande tabell. 

  

Databas Sökord Avgränsningar Sökträffar 

Web of science Math* AND 

(Manipulati* OR 

Concrete* OR 

“Hands-on” OR 

“Activity-based” OR 

“Multi*representation*”) 

AND(Learn*OR 

Performance)) 

Sökord 

Artiklar 

Publikationsår 2005- 

Språk, Engelska 

Kategorier:Education 

educational research OR 

Psykhology educational OR 

education special OR 

Psychology developemental 

1546 

1019 

746 

721 

210 

 

I WoS återfinns olika typer av dokument varpå mitt första val att enbart 

inkludera artiklar genomfördes. Barajas et al. (2013) tar upp att vid en 

systematisk litteraturstudie är det aktuell forskning som bör fokuseras. Min 

sökning resulterade i artiklar daterade från 1985 och framåt. För att erhålla en 

mer aktuell forskning till min studie valde jag att avgränsa sökningen till att 

innehålla artiklar från 2005-2015. Efter dessa avgränsningar har jag fortfarande 

ett väldig stort antal sökträffar. Många av dessa ligger även utanför det område 

jag vill studera. Exempel på för denna studie irrelevanta områden som jag fann i 

sökträffarna är mechanics, engineering och computor science. För att minimera 
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antalet irrelevanta träffar använde jag mig av avgränsningsfunktionen 

kategorier. I WoS finns ett stort antal kategorier som kan väljas. Varje kategori 

inkluderar publikationer inom ett visst forskningsområde. Ett första val som 

kändes anturlig var att inkludera kategorier som berörde utbildning. Kategorin 

education scientific research valdes dock bort då jag noterade att sökning i 

denna kategori enbart gav träffar på artiklar som relaterade till ämnen som 

biologi, kemi och fysik. Genom tidigare sökningar i processen upptäcktes att 

många relevanta artiklar fanns inom kategorin psychology developemental varpå 

kategorin inkluderades. Resultatet efter avgränsningarna landade nu på 211 

träffar. Vid detta antal ansåg jag det rimligt att börja min manuella 

urvalsprocess. 

3.3 Urval   

Urvalet av artiklar har genomförts genom läsning av rubriker och en snabb 

genomgång av abstrakt. Jag använde mig av följande inkluderingskriterier vid 

urvalet. 

 Fysiska material 

 Matematikundervisning 

 Elevers lärande 

För att inkluderas måste artikeln beröra någon form av laborativt material som 

var fysiskt. Detta medför att en stor mängd artiklar som enbart diskuterade 

virtuella material valdes bort. Ytterligare ett inkluderingskriterium gällde 

undervisning. För att ingå i mitt urval skulle artikeln innefatta forskning som 

berörde matematikundervisning. Trots mitt bortval av kategorin education 

scientific research innehöll sökträffarna fortfarande artiklar som diskuterade 

matematik i relation till kemi, biologi, teknik och fysikämnet, varpå dessa 

exkluderades. Vid genomången av träffarna upptäckte jag även att ett antal 

artiklar inte innehöll någon diskussion om elevers lärande, vilket även detta var 

ett kriterium för mitt urval. Exempelvis återfanns forskning som undersökte 

laborativa materials plats i matematikböcker och forskning om lekens betydelse 

för lärande i förskolan utan tydlig koppling till laborativa material. Eller artiklar 

som undersökte lärares användning av laborativa material utan att koppla det till 

elevens lärande, varpå dessa inte inkluderades i urvalet.  

Efter urvalsprocessen återstod 62 artiklar för vidare granskning och analys. 

Artiklarna granskades genom noggrann läsning av abstrakt för att finna 

information om syftet med studien, metod som använts och resultat (se bilaga). I 
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vissa av abstrakten framgick inte all denna information varpå läsning av delar ur 

artikeln var nödvändig. Vid analysen framkom att ytterligare artiklar saknade de 

inkluderingskriterier jag gjort mitt urval ifrån. Exempelvis framgick i ett antal 

artiklars metod att det inte rörde sig om fysiska laborativa material utan istället 

om virtuella. Efter granskningen återstod 48 artiklar som kommer användas i 

mitt resultat och min analys. 

Genom läsning av artiklarnas abstrakt sorterades dessa i kategorier. Vid 

läsningen uppmärksammades att olika typer av material använts i studierna 

varpå dessa delades i olika kategorier. Studierna påvisade även spridda 

forskningsresultat vilket blev en ytterligare uppdelning av artiklarna. Analysen 

resulterade slutligen i tre kategorier som kommer beskrivas närmare under 

litteraturstudiens resultatdel. Ur respektive kategori har artiklar för läsning i 

helhet valts ut. Vid detta urval har jag i första hand valt artiklar som genomfört 

en studie där en större mängd elever inkluderats och som har använt en 

kontrollgrupp. I en av kategorierna återfinns artiklar som berör elever i 

svårigheter. Bland dessa studier återfanns ingen som använt en kontrollgrupp, 

inte heller någon studie som inkluderade ett större antal elever. Då artiklar som 

berörde elever i svårigheter var en så pass stor del i kategorin så valdes två 

sådana artiklar, trots att de saknade kontrollgrupp och testet genomförts på 

enbart ett fåtal elever.  

Slutligen har åtta artiklar valts ut för djupläsning. Vid djupläsningen av 

artiklarna har jag fokuserat extra mycket på studiens genomförande och resultat 

för att försöka finna likheter och skillnader studierna emellan. 

3.4 Validitet, reliabilitet och etiska överväganden  

Reliabilitet i en studie innebär hur den använda mätmetoden skulle leda till 

samma resultat vid upprepade mätningar och validiteten i en studie berör om 

mätmetoden verkligen mäter det som avsetts (Bryman, 2011).  

För att stärka reliabiliteten har jag så detaljerat som möjligt beskrivit 

litteraturstudiens sök och analysprocesser. Validiteten har stärkts genom 

användandet av noggrant övervägda och relevanta sökord.   

Vid systematiska litteraturstudier bör etiska överväganden göras angående 

studiens urval och presentation av resultat (Barjas et al. 2013). Jag har under 

arbetet med denna litteraturstudie använt mig av en neutral syn. Personliga 

åsikter och ställningstaganden har inte påverkat urvalet av artiklar. Artiklarna 
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har istället valts utifrån relevans för att kunna besvara litteraturstudiens 

frågeställning.  

 

4 Resultat  

Analysen av de utvalda artiklarna har sammanställts till en övergripande 

kartläggning av forskningsfältet. Resultatet av kartläggningen presenteras i 

följande tabell. Siffrorna i tabellen står för antal artiklar i respektive kategori. 

Experiment (36) 

Övrigt (12) 

Positiv inverkan på elevernas 

lärande.  

Problematiserande aspekter i 

relation till elevernas lärande. 

Fysiska material (39) 28 11 

Bilder (9)  9 

  

Sammanställningen påvisade att 36 av 48 studier genomfördes genom någon 

form av experiment. Det vill säga en elev eller elevgrupp som genomgick någon 

form av laborativ undervisning för att sedan genomföra tester inom det berörda 

matematiska området. De övriga studierna innefattade metaanalyser, 

beskrivning av tidigare studier, observationer eller resultat från enkäter kopplat 

till registerdata. Studiernas resultat är spridda mellan de olika 

tillvägagångssätten. Jag har således inte funnit något samband mellan val av 

metod och ett specifikt resultat.  

Bryman (2011) beskriver att kvantitativ forskning syftar till att mäta och 

kvantifiera något. Jag tolkar att studierna som genomfört experiment, 

metaanalyserna och studierna som använde sig av enkäter och registerdata har 

fokuserat på mätning och kvantifiering av olika resultat. Detta medför att större 

delen av kartläggningen består av kvantitativ forskning. Kartläggningen har 

även påvisat att det finns en spridning vad gäller storleken på de olika studierna. 

I artiklarna som innefattade experiment med elever presenterades resultat 

baserade på allt från tre till över hundratalet elever.      

Vid granskningen noterades att de olika studierna undersökt olika typer av 

undervisningsmaterial. Jag har sortera dessa i två grupper då undervisningens 

utformning skiljer sig mellan dessa. Den största gruppen innefattar material som 

eleven kan förflytta, vrida och vända. I den andra gruppen har studierna 

fokuserat på undervisning med hjälp av olika bilder. För att kunna besvara 
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denna litteraturstudies frågeställning har respektive grupp sorterats efter 

presenterat resultat. Indelningen resulterade i två kategorier. Artiklarna i den 

första gruppen har redovisat en positiv inverkan på elevernas lärande. Av de 28 

artiklarna i denna grupp, berörde 11 artiklar elever i någon form av svårigheter. 

Det bör påpekas att samtliga artiklar som innefattar elever i svårigheter återfinns 

i denna kategori. I den andra gruppen återfinns artiklar som problematiserar 

aspekter av hur en laborativ matematikundervisning påverkar elevens lärande. I 

den sistnämnda gruppen påvisar studierna en mer tveksam påverkan på 

elevernas lärande och att effekten av en laborativ matematikundervisning är 

beroende av många olika faktorer. Detta till skillnad mot gruppen som enbart 

påvisat positiva effekter och ökat lärande.  

Utifrån sammanställning har tre kategorier uppmärksammats. Studier som 

påvisar en positiv inverkan på lärande, studier som påvisar en problematik i 

relation till lärande samt studier som fokuserat på undervisning med hjälp av 

bilder.  

4.1 Analys 

De kategorier som presenterades i kartläggningen kommer nu beskrivas och 

analyseras utförligare.   

4.1.1 positiv inverkan på elevernas lärande 

 Fyfe, McNeil och Borjas (2015) Har gemonfört en experimentell studie för att 

undersöka effekten av vad de kallar ”concreteness fading”. Begreppet innebär 

att undervisningen tar avstamp från konkreta fysiska material. Denna instruktion 

övergår sedan till konkretisering med bilder och slutligen mer abstrakta 

representationsformer. Experimentet innehöll två faser, en instruktionsfas och en 

test fas. Experimentet utfördes på två olika grundskolor. På den ena skolan 

testades 63 elever och på den andra 61 elever. För att inkluderas i experimentet 

skulle eleven inte ha någon förkunskap inom det aktuella matematiska området. 

Eleverna delades i fyra grupper som antingen fick instruktioner med konkret 

material, konkret material som avtog, abstrakt instruktion eller abstrakt som 

övergick i konkret. Efter experimenten på de olika skolorna genomfördes ett 

tredje experiment med 50 elever som hade förkunskaper, för att undersöka 

vilken effekt undervisningen hade på dessa elever.  

Resultatet från de två första experimentet visade att elever som undervisats med 

konkret material som övergick i abstrakt representation klarade testet bättre än 

de övriga grupperna. Vid det tredje experimentet där elever med förkunskaper 

deltog var testresultaten relativt lika mellan de olika instruktionsgrupperna. Men 
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elever i grupper som fick instruktionen konkret som övergick i abstrakt hade 

använt mer avancerade lösningsstrategier än de övriga grupperna.  

 

Sherman och Bisanz (2009) har genomfört två olika experiment. Det första 

experimentet inkluderade 48 elever som delades i två grupper. Den ena gruppen 

använde enbart laborativa material vid instruktion och vid testet. Den andra 

gruppen fick instruktioner med matematrika symboler och använde symboler 

vid testet. 

Resultatet från det första experimentet visade att eleverna som använde det 

laborativa materialet lyckades lösa fler uppgifter korrekt jämför med den andra 

gruppen. 

För att undersöka hur och om elevernas kunskaper kunde överföras mellan 

laborativa material och mer abstrakta representationsformer genomfördes 

ytterligare ett experiment. Det andra experimentet inkluderade 32 elever. Även 

här delades de in i olika grupper. En av grupperna fick instruktioner som 

startade med laborativa material som sedan övergick till abstrakt. Den andra 

gruppen fick en omvänd instruktion som startade i abstrakt och övergick till 

konkret. Båda grupperna genomförde sedan ett test där både uppgifter som 

skulle lösas med laborativa material och uppgifter med matematiska symboler 

ingick.  

Resultatet visade att på uppgifterna som löstes med laborativa material var det 

ingen skillnad mellan grupperna. Båda grupperna klarade denna del bra. Men på 

de uppgifter där matematiska symboler använts skiljde sig resultat mellan 

grupperna. De elever som fått instruktioner som startade konkret och övergick i 

abstrakt klarade de symboliska uppgifterna bättre.   

Båda artiklarna påvisar att en laborativ undervisning gynnar elevers lärande. 

Gemensamt är även att de påvisat en positiv inverkan på lärande genom en 

undervisningsprocess som startar i konkreta representationer för att sedan 

övergå till mer abstrakt. Samtliga elever i experimentgrupperna fick även 

instruktion av det laborativa materialet. En kontrollgrupp som erhållit en annan 

sorts undervisning har även använts vid båda studierna.   

4.1.2 positiv inverkan på elever i svårigheter  

Flores (2010) har genomfört ett experiment där 6 elever i matematiksvårigheter 

inkluderades. Samtliga elever fick instruktioner som startade med laborativt 
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material för att sedan övergå till bilder och slutligen abstrakta representationer. 

Eleverna fick till att börja med genomföra ett test. Vid detta tillfälle klarade 

ingen av deltagarna testet. De deltagande eleverna fick sedan gemensamma och 

individuella instruktioner vid flertalet tillfällen. Efter instruktionstillfällena 

genomföre eleverna ytterligare tester. 

Resultatet visar att samtliga elevers matematikkunskaper hade ökat efter 

instruktionstillfällena. Ett test som genomfördes sex veckor senare påvisade att 

fyra av eleverna fortfarande erhöll goda resultat.  

Strickland och Maccini (2012) har likt ovannämnda experiment testat en 

liknande instruktionsprocedur där både konkreta och abstrakta 

representationsformer använts. Denna artikel redovisar test som utförts på tre 

elever. Alla tre har klassats som elever i matematiksvårigheter. Dessa elever fick 

individuella instruktioner vid flertalet tillfällen. Eleverna testades först i 

samband med lektionerna och även tre till sex veckor efter avslutat experiment.  

Resultaten från denna studie visar att elevernas lärande påverkades positivt. 

Samtliga elevers resultat ökade. Testet som genomfördes några veckor senare 

påvisade samma resultat.  

Dessa två studier har inkluderat elever i svårigheter. En gynnsam effekt på 

elevernas lärande har redovisats i båda artiklarna. Undervisningen har även här 

utgått från konkret för att övergå till abstrakt. Det är dock ett litet elevantal som 

inkluderats i studierna. Ingen av experimenten har heller använt sig av någon 

kontrollgrupp för att utesluta om den gynnsamma effekten påverkats av andra 

faktorer än undervisningsprocessen.  

4.1.3 Problematiserande aspekter i relation till elevernas lärande   

Carbonneau, Marley och Selig (2012) har genom en metaanalys studerat hur 

laborativ matematik påverkar elevens lärande och prestationer. I studien ingick 

55 artiklar. Alla studierna som ingick i metaanalysen innefattade experiment där 

en kontrollgrupp som enbart fick abstrakt instruktion använts. Av de analyserade 

artiklarna var 44,6% publicerade forskningsresultat. Resterande var 

opublicerade artiklar.  

Vid analysen har författarna undersökt effekten av den laborativa 

undervisningen. De inkluderade artiklarna har även analyserats för att 

uppmärksamma ålder på eleverna, hur mycket och hur lång instruktion eleverna 

fått och även vilken typ av laborativt material som använts. Det laborativa 
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materialet har sorterats i två grupper. Där den ena gruppen innehåller material 

som är mycket realistiska exempelvis verklighetstrogna pizzabitar eller sedlar 

och mynt, dessa definieras som rika konkreta material. Den andra gruppen 

består av material som saknar detta, exempelvis kuber och stavar.  

Resultatet från metaanalysen indikerar att laborativ matematik resulterade i en 

liten ökning av elevens matematiska kunskaper och förståelse. Men författarna 

poängterar att resultaten är väldigt splittrade. Exempelvis frågan om hur mycket 

instruktion som bör ges i samband med laborativt material ett sådant område. De 

menar att resultaten i studien är väldigt komplexa och effekten av laborativa 

material är beroende av många faktorer. Exempelvis hur instruktioner utformas 

och vilket material som används.  

McNeil, Uttal, Jarvin och Sternberg (2009) har testat hur olika laborativa 

material påverkar inlärning. I ett första experiment testades 113 elever. Eleverna 

delades i två grupper där den ena gruppen arbetade med verklighetstrogna sedlar 

och mynt, det vill säga rika laborativa material, medan den andra gruppen inte 

gavs tillgång till materialet. Eleverna med tillgång till laborativt material fick 

inte någon instruktion i hur materialet kunde användas. Ett test med två olika 

uppgifter gavs till grupperna. Resultatet visar att elever som använt det 

laborativa materialet i större utstäckning misslyckades med att lösa uppgifterna 

korrekt.  

Ytterligare ett experiment utfördes. Denna gång inkluderades 85 elever. Hälften 

av eleverna fick använda väldigt realistiska sedlar och mynt. Resterande elever 

gavs tillgång till en enklare variant av material. Detta material bestod av 

enfärgade sedlar och mynt med enbart en siffra på.  Likt det tidigare 

experimentet genomfördes ingen instruktion av materialet. Resultatet påvisar att 

elever som använt rika laborativa material hade svårare att lösa uppgifterna. 

Elever som använt det andra materialet löste uppgifterna i ungefär samma 

utstäckning som elevgruppen från experiment 1 utan laborativt material.  

Resultatet från båda artiklarna visade att laborativt material i sig inte hindrade 

lärande. Det var istället hur materialet var utformat som kunde påverka 

resultatet. Det rika laborativa materialet kunde istället för att hjälpa eleven bli en 

distraherande faktor som förflyttade fokus från det matematiska konceptet som 

skulle representeras.  

Studierna i de ovannämnda artiklarna har använt två väldigt olika 

forskningsmetoder men båda artiklarna påvisar att ett laborativt arbetssätt inte är 
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något som oreflekterat bör inkluderas i undervisningen. I den experimentella 

studien framkom att det laborativa materialets utformning är en påverkande 

faktor. Olika laborativa materials påverkan togs även upp i meta analysen, men 

här var det bara en av flera aspekter. Den experimentella studien valde att inte 

ge eleverna i någon grupp instruktioner inför arbetet med det laborativa 

materialet, vilket är ett val där metaanalysen påvisar att forskningen inte tycks 

vara överens.  

4.1.4 Undervisning med bilder  

Siler och Willows (2014) har genomfört en studie på 136 elever. Eleverna var 

från olika klasser och åldersgrupper. Studien har undersökt hur bilder påverkar 

elevernas lärande. I experimentet har eleverna undervisats med antingen 

konkreta bilder föreställande verkliga objekt eller abstrakta bilder i detta fall 

föreställande former. Eleverna har sedan testats för att undersöka om lärandet 

gynnats och om de kan överföra kunskapen till andra uppgifter.  

Studien visar ett det inte var någon större skillnad mellan gruppernas resultat. 

De kunde dock påvisa att yngre elevers och elever i inlärningssvårigheter 

gynnades mer av de konkreta representationerna. När det gällde överföring av 

kunskap visade experimentet att de äldre eleverna gynnades mer av abstrakta 

representationer.  

Kaminski och Sloutsky (2013) har även de undersökt vilken effekt bilder har på 

elevens lärande. Författarna menar att bilder i undervisningsmaterial ofta 

innehåller extra information som är irrelevant för uppgiften. Ett exempel på 

detta är diagram som innehåller staplar av godisbitar, djur eller för eleverna 

andra verklighetsnära objekt. Studien genomförde fyra experiment med mellan 

122 och 40 elever per experiment. Eleverna delades i grupper och undervisandes 

antingen med bilder på staplar som innehöll extra information eller bilder på 

staplar som enbart bestod av för uppgiften relevant information.  

Resultatet visar att bilder innehållande extra information försvårade elevernas 

lärande. Staplarna med extra information kunde distrahera eleven istället för att 

gynna lärandet. Eleverna tenderade att räkna objekten som var avbildade i 

kolumnerna istället för att lära sig en lämplig strategi. Samtidigt visade resultatet 

att äldre elever stördes mindre än yngre av bilder innehållande extra 

information.  

Hur och vilken typ av bilder som används i samband med 

matematikundervisning har varit fokus för båda de presenterade studierna. Ingen 
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av studierna redovisar en positiv inverkan på elevernas lärande i någon större 

utstäckning. Istället framhålls att effekten av att använda bilder i undervisningen 

påverkas av vilken kunskapsnivå eleven befinner sig på, ålder, vilken typ av 

matematisk uppgift och bildens innehåll.  

5 Diskussion 
Detta avsnitt kommer inledas med en resultatdiskussion. Vidare kommer 

resultatet diskuretas i relation till skolans praktik följt av förslag på fortsatta 

studier. Avslutningsvis diskuteras litteraturstudiens metod.  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att genom en litteraturstudie söka svar på frågan hur 

laborativ matematik påverkar elevens lärande. Resultatet visar inget entydigt 

svar på frågan. Av de 48 valda artiklarna påvisar 28 ett resultat som innebär att 

elevernas lärande gynnas av en laborativ matematikundervisning. 20 studier 

påvisar istället ett mer tveksamt resultat och framhåller att effekten av en 

laborativ matematikundervisning påverkas av många olika faktorer. Det tycks 

således finnas ett brett spänningsfält av forskningsresultat gällande laborativ 

matematik i relation till elevers lärande. Dock indikerar resultatet att elever i 

svårigheter gynnas av en laborativ matematikundervisning då alla artiklar som 

berörde detta påvisade positiva effekter på elevernas lärande.  

Laborativt material leder inte i sig till ökat lärande och djupare förståelse i 

matematik. Materialet och laborationerna måste kopplas till abstrakta exempel 

för att elevernas lärande ska gynnas (jmf. Löwing, McIntosh, Berggren). Fyfe et 

al. (2015), Strickland et al. (2012), Sherman et al. (2009) och Flores (2010) 

påvisade ett ökat lärande i samband med laborativ matematik. I dessa studier har 

experimentgruppens undervisning och instruktioner inkluderat både konkreta 

och abstrakta representationer, vilket stöder Löwing, McIntosh och Berggren. 

Artikeln av McNeil et al. (2009) framhöll att vilken typ av laborativa material 

som användes påverkar elevernas lärande och påvisade att rika laborativa 

material kunde försvåra istället för att underlätta för eleverna. Detta 

överensstämmer med Pouw et al. (2014) som beskriver att valet av material 

måste övervägas och att olika material visat sig olika effektiva vad gäller lärande 

i matematik. Att laborativt material bör används i ett strukturerat sammanhang 

poängterar McIntosh (2008). I experimenten som McNeil et al. (2009) 

genomförde saknades en struktur kring det laborativa materialet. Eleverna fick 
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inga instruktioner om hur materialet kunde användas utan fick själva försöka 

finna en lämplig strategi. En tolkning är att även denna aspekt skulle kunna ha 

påverkat studiens resultat. Men samtidigt framgår även i Carbonneaus et al. 

(2012) metaanalys att valet av laborativt material påverkar elevernas möjligheter 

till lärande. I metaanalysen poängteras även att forskningen inte tycks vara 

överens om hur mycket instruktion och struktur eleven bör få i samband med en 

laborativ matematikundervisning. 

En laborativ matematikundervisning, där bilder används för att konkretisera en 

matematisk uppgift, tillhör enligt Rydstedt och Trygg (2010) en halvkonkret 

nivå och manipulation av konkret material tillhör en konkret nivå i ett laborativt 

arbetssätt. På den halvkonkreta nivån har experimenten i Siler et al. (2014) och 

Kaminski et al. (2013) studier utförts. Ingen av dessa påvisar någon generell 

positiv inverkan på elevens lärande. Istället framhålls att bildernas innehåll, 

elevens ålder och individuella skillnader i matematikkunskaper påverkar om 

bilderna blir ett stöd för eleven eller inte. Enligt Deweys (1916/1997) tankar om 

lärande så är det genom görande som lärande nås. I experimenten där eleverna 

enbart arbetade på en halvkonkret nivå har eleverna inte givits möjlighet till 

något aktivt görande. Detta kan ställas i kontrast till studierna som påvisade en 

positiv inverkan på lärandet. Under dessa experiment förhöll sig undervisningen 

på både en konkret, halvkonkret och abstrakt nivå.  

Trots att artiklarna presenterar spridda resultat, tycks forskningen om hur 

laborativ matematik påverkar lärande, vara relativt överens om att det inte är det 

laborativa materialet i sig som gynnar eller försvårar elevens lärande. Istället är 

det frågor om vilken typ av laborativt material, i vilka situationer och hur 

materialet används som tycks vara avgörande för om undervisningen kommer 

hindra eller gynna elevens lärande.  

5.2 Metoddiskussion      

Även om reliabiliteten och validiteten är något som försökt stärkas genom en 

noggrant redovisad sök och analysprocess och relevanta sökord, har brister i 

studien uppmärksammats.  

En brist är att sökningen enbart skett i en av många databaser, varpå befintlig 

relevant forskning kan ha förbisetts. Under arbetets gång har jag även 

uppmärksammat att ytterligare sökord hade kunnat användas. Jag har i min 

sökning exempelvis valt att använda ordet performance, men hade inte med 

achivement som sökord vilket är något som kunnat leda till ytterligare artiklar 
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till min analys. Valet av att avgränsa min sökning till vissa av WoS kategorier är 

en ytterligare faktor som kan ha påverkat, då relevanta artiklar eventuellt skulle 

återfunnits i bortvalda kategorier.  

Det kan även ses som problematiska att artiklarna i min databassökning 

genererade kategorin om bilder i undervisnigen trots att jag inte inkluderat 

sökord som visual i min databassökning eller diskuterat detta i någon större 

utsträckning i litteraturstudiens bakgrund. Detta problem uppmärksammades 

dock så sent i processen att det inte fanns tid till att genomföra en ny sökning.  

Även om objektiv hållning varit intentionen under hela processen finns risken 

att en tolkning har gjorts vid inläsning av artiklarna. Artiklarna har även 

översatts från engelska till svenska varpå även språkliga förkunskaper kan ha 

inverkat. Detta medför att litteraturstudiens resultat kan ha påverkats av både 

mina tolkningar och språkliga kunskaper.   

5.3 resultatet i relation till skolans praktik 

Resultatet av denna litteraturstudie har påvisat att en laborativ 

matematikundervisning kan leda till en djupare förståelse och ett ökat lärande. 

Men om detta ska ske krävs att läraren överväger och reflekterar kring val av 

laborativt material, även hur och när materialet ska användas.  Grevholm (2012) 

framhöll att det finns en tradition att arbeta med laborativa material i svensk 

skola. Litteraturstudiens resultat påvisar vikten av att laborativa material inte 

används som en oreflekterad tradition. Som lärare behövs således kunskap om 

laborativ matematik, det laborativa materialet, hur och när det ska användas. 

Resultatet av denna studie har exempelvis indikerat att undervisning som tar 

avstamp i konkreta representationer för att sedan övergå till abstrakta visat sig 

gynnsamt för elevernas lärande. Förslagsvis bör då lärare vid arbete med 

laborativa material utgå från en konkret nivå för att sedan övergå till mer 

abstrakta nivåer. Resultatet har även indikerat att vissa typer av laborativa 

material kan försvåra elevernas lärande. Detta medför att lärare bör överväga 

vilken typ av material som används i undervisningen.  

5.4 Fortsatta studier   

Det undersökta forskningsfältet har inte presenterat någon entydig bild av hur 

laborativ matematik påverkar elevens lärande. Istället har litteraturstudiens 

resultat lyft fram en mängd olika aspekter att ha i åtanke i samband med en 

laborativ matematikundervisning. Detta medför att fortsatta studier om 

laborativt material och hur det bör användas i undervisningen är önskvärt. 
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Hur olika typer av laborativa material påverkar elevernas lärande är ett område 

där ytterligare forskning är önskvärd. Likaså fortsatta studier om användning 

och instruktion i samband med laborativa material.  
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Syfte/forsknings- 
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Metodval Slutsatser 

Fyfe, Emily R.; McNeil, 
Nicole M.; Borjas, Stephanie 
(2015) 

Elever har svårt att lära via 
abstrakta symboler 

Lär elever lättare med hjälp 
av konkreta material som 
sedan övergår till abstrakt? 

Experimentgrupp och 
kontrollgrupp. Test. 

Elevernas förståelse 
ökade. 

Flores, Margaret M.; Hinton, 
Vanessa M.; Strozier, 
Shaunita D (2014) 

Behov av mer forskning 
kring bra lärande metoder 
för elever med autism 

Hur påverkas lärandet med 
hjälp av konkreta 
representationer i 
matematik? 

Experiment med elever, 4 
veckor instruktion, test.  

Eleverna gjorde 
betydande framsteg 
under dessa veckor. 

Yuksel, Ismail (2014) Undersöka effekten av 
aktivitetsbaserad 
matematik på elevernas 
matematikprestationer 

Vad är skillnaden på elevens 
kunskaper och attityd till 
matematik efter 
aktivitetsbaserad matte och 
traditionell instruktion? * 

Experiment grupp och 
kontrollgrupp. Test och 
enkät* 

Aktivitetsbaserad matte 
var ett stort bidrag till 
elevernas 
matematikprestation 
och attityd till ämnet. 
Elever med lite 
förkunskap gynnades 
mest. 

Jung, Eunjoo (2014) Forskning om instruktioner Påverkar lärarens 
instruktioner förskolebarns 
kunskaper i matematik?  

Frågor till lärare och 
kontroll av elevresultat. * 

Elever som fick 
instruktioner med 
konkret material lärde 
mer under förskoleåren.  

Flores, Margaret M.; Hinton, 
Vanessa M.; Schweck, Kelly 
B. (2014) 

Påvisa effektiv metod för 
elever i 
inlärningssvårigheter. 

Undersöka 
undervisningsmetod 

4 elever fick individuella 
instruktioner. Konkret – 
abstrakt följt av test.*  

Elevernas matematiska 
lärande gynnades. * 

Siler, Stephanie A.; Willows, 
Kevin J. (2014) 

Tidigare forskning som fann 
abstrakt representation som 
bäst för lärande. 

Effekten av instruktioner 
med olika mängd konkreta 
inslag? 

Test med elevgrupper som 
fick olika instruktioner. 
(Bilder) 

Ingen stor skillnad i 
lärande mellan 
grupperna. Dock 
gynnades yngre och 
”svagare” elever mer av 
konkret material. * 

Vitale, Jonathan M.; Black, 
John B.; Swart, Michael I 
(2014) 

Testa effekten av laborativt 
material. 

Gynnar konkreta material 
lärandet vad gäller 
förståelse för tallinjen? 

Test med elevgrupper som 
fick olika instruktioner och 
material. 
 

Konkret material bra, 
men beroende på hur 
materialet var utformat 
skiftade effekten. 
* 

Hunt, Jessica H (2014) Testa effekten på lärande 
för elever med och utan 
svårigheter. 

Ökar elevens lärande 
genom att använda konkret 
material?* 

För test-eftertest med 
kontrollgrupp.  

Gruppen som fick 
konkreta 
representationer 
klarade testet bättre. 

Nilsson, Per; Ryve, Andreas 
(2014)  

Ytterligare forskning  Undersöka aspekter av att 
lära matematik i små 
grupper  

Observationer. Analys av 
elevaktivitet innehållande 
ett spel.  

Det konkreta materialet 
var en viktig del för 
kommunikationen i 
grupperna. * 

Bouck, Emily C.; Satsangi, 
Rajiv; Doughty, Teresa 
Taber; et al (2014) 

Mer forskning om 
matematikundervisning för 
elever med autism. 

Effekter av konkreta och 
virtuella material i 
undervisning? 

Experiment 
 

Elevernas lärande ökade 
vid både konkreta och 
virtuella material. 

Starkey, Gillian S.; 
McCandliss, Bruce D (2014) 

Tidigare forskning Undersöka effekten av en 
metod innehållande 
laborationer på yngre 
elever. 

Experiment Laborationerna gav 
positiv effekt. 

Defever, Emmy; Reynvoet, 
Bert; Gebuis, Titia (2013) 

Ytterligare forskning. Påverkar visualisering 
elevens kunskaper?  

Elev experiment (Bilder)  Visualisering effekt 
främst vid yngre elever. 
* 

Braithwaite, David W.; 
Goldstone, Robert L (2013) 

Jämföra med tidigare 
forskning 

Effekten av olika 
instruktioner.  
 

Test med elevgrupper. För 
och eftertest. (Bilder)  

Marginell ökning på 
lärande vid 
instruktioner med 
materialet. * 
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Petersen, Lori A.; McNeil, 
Nicole M. (2013) 

Resultat av tidigare 
forskning angående olika 
laborativa material 

Påverkas förskoleelevers 
lärande av hur väl de 
känner till det konkreta 
materialet?  

Test med förskoleelever.  Materialet ökade lärandet 
om eleven hade lite 
kunskap om det innan 
men försvårade för de 
som hade tidigare 
kunskap om det. * * 

Kaminski, Jennifer A.; 
Sloutsky, Vladimir M. 
(2013) 

Tidigare forskning om 
undervisningsmaterial. 

Hur undervisnings- 
Material påverkar elevernas 
lärande. 

Experiment med 
elevgrupper.  
(Bilder) 

Elevens lärande 
försvårades om 
materialet även gav 
irrelevant information. * 

Carbonneau, Kira J.; 
Marley, Scott C.; Selig, 
James P. (2013) 

Tidigare forskning Effekten av att lära med 
laborativa material. 

Meta analys 
55 studier. 

Försiktigt positivt resultat 
för laborativt material. 
Hur materialet användes 
påverkade. * * 

Strickland, Tricia K.; 
Maccini, Paula (2013) 

Söka lämpliga 
undervisnings- 
Metoder för elever i 
matematiksvårigheter. 

Effekten av att integrera 
konkreta material och 
instruktioner.  

Experiment på tre elever.  Strategin gav positiv 
effekt på elevernas 
kunskap och förståelse.  

Guarino, Cassandra; 
Dieterle, Steven G.; 
Bargagliotti, Anna E.; et al. 
(2013) 

Undersöka bra 
undervisningsmetoder för 
yngre elever. 

Vad är bra 
undervisningsmetoder för 
yngre elever. 

Longitudinell data.  Laborativa material har 
en positiv inverkan på 
yngre elever. * 

McNeil, Nicole M.; Fyfe, 
Emily R (2012) 

Tidigare forskning Undersöka om konkret som 
övergår till abstrakt gynnar 
lärande.  

Experiment med 
elevgrupper 

Undervisningssättet 
ökade elevernas 
förståelse.  

Mancl, Dustin B.; Miller, 
Susan P.; Kennedy, Meghan 
(2012) 

Forskning som visat att 
elever i svårigheter ofta 
misslyckas I matematik.  

Undersöka hur en konkret 
till abstrakt metod påverkar 
elevernas kunskaper. 

Test med fem elever Alla fem gynnades av 
instruktionsmetoden.  

Kolloffel, Bas (2012) Undersöka om elever som 
föredrar visualisering lär sig 
bättre genom detta. 

Lär sig elever bättre om de 
får välja metod.  

Elev- 
Experiment (Bilder)  

Visualisering ledde inte 
alltid till ökad förståelse. 
* 

Evans, Michael A.; 
Feenstra, Eliot; Ryon, Emily; 
et al (2011) 

Tidigare forskning Undersöka elevers förmåga 
till problemlösning och 
kommunikation med hjälp 
av laborativt material.  

Observation av elever som 
arbetade med geometriska 
pussel. 

Gynnade förmågan till 
problemlösning i grupp 
och ökat resonemang.  

Djuric-Zdravkovic, 
Aleksandra; Japundza-
Milisavljevic, Miljana; 
Macesic-Petrovic, Dragana 
(2011) 

Undersöka hur elever med 
inlärningssvårigheter kan 
hjälpas. 

Bra metoder för att lära 
addition och subtraktion. 

Test med elever. Bland annat metoder som 
inkluderade konkret 
material och laborationer 
visade sig gynnsamt för 
eleverna.  

 De Bock, Dick, Deprez, 
Johan; Van Dooren, Wim; 
et al (2011) 

forskning om att elever lär 
bättre genom abstrakt 
undervisning, än genom 
konkret. 

Göra en liknande studie 
dock lite utökad studie av 
den tidigare forskningen.  

Elev experiment elever. 
(Bilder) 
 
 

 Bekräftade de tidigare 
funna resultaten. Dock 
inte lika tydligt. 
* 

Moreno, Roxana; Ozogul, 
Gamze; Reisslein, Martin 
(2011) 

undersöka undervisning Effekter av konkret material 
i samband med 
problemlösning. 
 

Experiment med tre 
elevgrupper. (Bilder)  

Konkretiserande 
representationsformer 
ökade 
problemlösningsförmågan 
något. Beror på vilken typ 
av bilder. * 

Xin, Yan Ping; Zhang, Dake; 
Park, Joo Young; et al 
(2011) 

Tidigare forsking 
 
 

Undersöka olika 
matematiska strategier  

Experiment Gruppen som fick 
använda konkret material 
lyckades bättre 

Rakes, Christopher R.; 
Valentine, Jeffrey C.; 
McGatha, Maggie B.; et al 
(2010) 

Tidigare forskning Undersöka effektiva 
undervisningsmetoder. 

Meta-analys Laborativa material var en 
av de 
undervisningsformer som 
gav bra effekt på 
elevernas lärande.  

McNeil, Nicole M.; 
Weinberg, Aaron; 
Hattikudur, Shanta; et al 
(2010) 

Tidigare forskning Undersöka hur olika 
konkreta symboler för 
siffror påverkar elevens 
förståelse för algebraiska 
uttryck.  

Experiment och test med 
elevgrupper. (Bilder) 

Användandet av bilder 
eller symboler för siffror 
försvårade lärandet.  
* 
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Flores, Margaret M. (2010) Tidigare forskning Undersöka effekten av 
konkreta representationer 
som övergår i abstrakta för 
elever som riskerar att 
underkännas i matematik. 

Experiment med 
elevgrupper  

Experimentet ökade 
elevernas kunskaper. *  

Manches, Andrew; 
O'Malley, Claire; Benford, 
Steve (2010) 

Tidigare forskning Effekten av olika material 
och dess användning på 
elevens lärande 

Tre olika experiment.  De fysiska laborativa 
materialen ökade 
elevernas korrekta 
lösningar jämfört med de 
utan material. * 

McNeil, Nicole M.; Uttal, 
David H. (2009) 

Lärares oreflekterade 
användning av laborativt 
material 

Påvisa olika aspekter av 
laborativt material. 

Sammanställning av 
tidigare studier. 

Resultatet visar att hur 
när och var laborativt 
material används 
påverkar elevernas 
lärande olika * * 

Martin, Taylor (2009) Tidigare forskning Hur användandet av 
konkretmaterial påverkar 
lärandet 

Beskrivning av tre tidigare 
experimentella studier 

Laborativt material kan 
vara bra i undervisning 
men hur det används 
påverkar.* * 

Brown, Megan C.; McNeil, 
Nicole M.; Glenberg, Arthur 
M (2009) 

Tidigare forskning Påvisa att laborativt 
material kan ha olika 
effekter. 

Beskrivning av tidigare 
experiment. 

Resultaten visar att 
material ska användas 
med eftertänksamhet och 
eleven måste ha 
förståelse för 
manipulationen. * 

Mulcahy, Candace A.; 
Krezmien, Michael P (2009) 

Finna effektiva 
undervisningsmetoder. 

Undersöka hur elever med 
beteende problem 
påverkades av en 
undervisningsmetod bla 
laborativa material. 

Elev experiment.  Resultatet indikerar att 
metoden var effektiv 
gällande elevernas 
lärande.   

McNeil, Nicole M.; Uttal, 
David H.; Jarvin, Linda; et 
al. (2009) 

Tidigare forskning Hur konkreta objekt 
påverkar elevens 
prestationer vid lästal. 

Experiment med 
elevgrupper. 

Resultatet påvisar både 
för och nackdelar med 
laborativt material. * 

Kaminski, Jennifer A.; 
Sloutsky, Vladimir M.; 
Heckler, Andrew F (2009) 

Tidigare forskning  Faktorer som påverkar 
elevens överförande av 
kunskap.  

Experiment med elever. 
(Bilder)  

Resultatet visat att elever 
som lärt med konkreta 
material inte kunde 
överföra sin kunskap. * 

Scheuermann, Amy M.; 
Deshler, Donald D.; 
Schumaker, Jean B (2009) 

Metod för undervisning av 
elever i 
matematiksvårigheter. 

Effekten av en undervisning 
som inkluderade konkreta 
material. 

Experiment med elever Eleverna fick bättre 
resultat, kunde överföra 
till andra uppgifter.  

Berthold, Kirsten; Renkl, 
Alexander (2009) 

Tidigare forskning Undersöka om olika 
representationsformer 
ökade elevens förståelse 

Experiment med elever. Olika 
representationsformer 
ökade inte förståelsen i 
sig. Var bra ibland. * 

Sherman, Jody; Bisanz, 
Jeffrey (2009) 

Tidigare forskning om 
svårigheter att förstå 
likhetstecknet. 

Undersöka om problemet 
kunde avhjälpas med 
laborativa material. 

Experiment med elever Förståelsen ökade med 
hjälp av laborativa 
material. 

Cadez, Tatjana Hodnik; 
Kolar, Vida Manfreda 
(2009) 

Tidigare forskning  Påvisa olika laborativa 
material och dess 
användning. 

Analys av tidigare forskning  Resultatet visar att 
materialet måste 
användas på rätt sätt för 
att eleverna ska ha nytta 
av det. * 

Jimenez, Bree A.; Browder, 
Diane M.; Courtade, 
Ginevra R (2008) 

Forskning om elever i 
matematiksvårigheter 

Undersöka effekten av 
konkreta material i 
undervisning för elever I 
svårigheter. 

Test med tre elever Eleverna lärde sig bra 
genom användandet av 
konkret material.  

Parke, Carol S.; Lane, 
Suzanne (2008) 

Undersöka hur 
undervisningen bedrevs.  

Undersökning av hur 
matematikundervisningen 
bedrevs i skolor I en stat I 
USA.  

Enkäter till lärare och 
kontroll av elevresultat. 

Skolor som använde 
laborativa aktiviteter 
hade ofta bättre 
elevresultat. * 

McNeil, Nicole M.; Jarvin, 
Linda (2007) 

Tidigare forskning Påvisa olika effekter av 
laborativa material.  

Analys av tidigare forskning 
* 

Artikeln visar att 
laborativa material bl.a. 
kan distrahera eleven. * 
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Bottge, Brian A.; Rueda, 
Enrique; Serlin, Ronald C.; 
et al (2007) 

Tidigare forskning Undersöka hur effekten av 
undervisning med bland 
annat fysiska material är för 
elevernas lärande.  

Experiment med 
elevgrupper 

Bättre resultat för både 
elever i svårigheter och 
övriga.  

By: Durik, Amanda M.; 
Harackiewicz, Judith M 
(2007) 

Tidigare forskning Undersöka effekten av 
laborativa material på 
lärande och intresse. 

Experiment Kan öka intresse och 
gynna lärande  

Bottge, Brian; Rueda, 
Enrique; Skivington, 
Michael (2006) 

Tidigare forskning Testa effekten av laborativ 
undervisning på elever med 
beteende svårigheter.  

Experiment med elever Testerna visade positiva 
resultat efter 
interventionen. 

Pietersen, Charlotte (2006) Undersöka effekten av ett 
undervisningsprogram 
innehållande laborativa 
material.  

Var programmet effektivt 
gällande elevernas lärande?  

Enkät till lärare och test 
med elever.  

Lärarna positiva, 
elevresultat ökade, dock 
olika, lärare behöver 
träning. *  

Kuhn, Markus; Hoppe, 
Ulrich; Lingnau, 
Andreas(2006) 

Presentera en 
utbildningsmodell 

Påvisa effekten av en 
undervisnings metoden.  

Experiment God effekt på elevernas 
lärande. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


