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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare med hjälp av konkret laborativt material kan 
synliggöra det matematiska innehållet tal i bråkform i matematikundervisningen i år 4–6. 
Bakgrunden till studien är omdiskuterade resultaten i matematik som svenska elever fått i PISA 
och TIMMS samt ett intresse för hur konkret material på ett gynnsamt sätt kan användas i 
matematikundervisningen. För att uppfylla syftet genomfördes kvalitativa intervjuer med sju 
matematiklärare i år 4–6. För att bearbeta svaren från intervjuerna och ta fram det väsentliga 
gjordes en innehållsanalys. En fördjupad analys gjordes sedan utifrån ett variationsteoretiskt 
perspektiv för att undersöka hur det matematiska innehållet behandlades. Studiens resultat visar 
att de intervjuade lärarna använder konkret laborativt material som ett verktyg för att förstärka 
det matematiska innehållet. Det finns även ett tema av konkretisering som är genomgående 
över alla kategorier med en tråd från konkret material, till konkretiserande syfte och arbetssätt 
samt vidare till variationsmönstret generaliseringar. 

 

Nyckelord: konkret material, konkretisering, tal i bråkform, variationsteori.  
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1 Inledning 
Svenska elevers matematikkunskaper, eller brist på dem, är återkommande problematiserat och 
diskuterat. Den nedåtgående trend som sågs under 2010-talet, gällande svenska elevers 
matematikresultat i internationella skolutvärderingar som OECD:s PISA1 och, den matematik- 
och naturvetenskapligt inriktade undersökningen, TIMSS2, skapade oro. PISA 2015 visade 
dock på en uppgång för svenska elever som då låg på OECD-genomsnittet i matematik 
(Skolverket, 2016a, s. 6). Även TIMSS 2015 innebar ett trendbrott i den nedåtgående resultat-
utvecklingen i matematik för både låg- och högpresterande elever samt för både år 4 och år 8 
(Skolverket, 2016b). Svenska elever ligger dock fortfarande under både EU- och OECD-
genomsnittet i matematik (ibid.) samt även under svenska elevers resultat på 1990-talet 
(Skolverket, 2016b)3. Den djupanalys som Skolverket gjorde efter TIMSS 2007 visade bland 
annat att elever i år 4 hade svårigheter med att förstår innebörden hos täljaren och nämnaren 
(Skolverket, 2008, s. 66) något som är grundläggande för att kunna förstå och arbeta 
matematiskt med tal i bråkform.  

Den svenska skolans styrdokument (Skolverket, 2019, s. 54) betonar att matematikämnet är 
mångfacetterat och har inflytande över flera andra ämnesområden. Bra matematikkunskaper är 
viktigt både för vidare studier och för att kunna göra olika ställningstaganden i vardagslivet. 
Skolans uppdrag blir därför att ge eleverna möjlighet att möta och använda matematik i olika 
sammanhang och inom olika områden (Skolverket, 2017). Matematikämnet är uppdelat i flera 
ämnesområden och förmågor. Förståelse för tal i bråkform är viktigt för att kunna förstå flera 
av de andra matematikområdena som t.ex. algebra och sannolikhet (Sveider, 2016, s. 18). 
 
Flertalet studier visar att användning av laborativt material i didaktiskt utformade uppgifter kan 
vara ett framgångsrikt sätt att stärka elevers matematiska förståelse (Boggan, Harper, & 
Whitmire, 2010; Kilpatrick, Swafford, & Findell, 2001; Lee & Chen, 2015; Moyer & Jones, 
2004). Användning av laborativa material har en positiv effekt på elevers förmågor i matematik 
och då särskilt på elevers utvecklande av begreppsförmåga samt kommunikations- och 
resonemangsförmåga (Sveider, 2016, s. 28–29). Detta beror på att matematikundervisning där 
laborativt material ingår är både utmanande och motiverande för eleverna (Sveider, 2016, s. 
25). Laborativt material i matematikundervisningen har således potential att förbättra de brister 
som finns i svenska elevers matematikförståelse. Detta gör mig nyfiken på användandet av 
laborativt material i den svenska matematikundervisning och då främst vilken typ av laborativt 
material som används, vem som använder materialet och hur det laborativa materialet används 
i undervisningen i förhållande till det innehåll som ska behandlas. 
 
Laborativt material kan vara konkret eller digitalt, men det gemensamma är att det går att 
manipulera. Det betyder att det ska vara möjligt att, både bokstavligt och bildligt, vrida och 
vända på materialet. Laborativt material är inget nytt i matematikundervisning, men det betyder 
inte att det är självklart hur det ska användas. Under 2009–2011 gjordes en matematiksatsning 
där svenska skolor kunde söka statligt bidrag för att utveckla sin matematikundervisning. Den 
utvärdering som sedan gjordes, med fokus på de projekt som sökt bidrag för att utveckla de 
                                                 
1 The Programme for International Student Assessment. 
2 Trends in International Mathematics and Science Study. 
3 Resultaten för PISA 2018 släpps i december 2019 och resultaten för TIMMS 2019 släpps december 2020. 
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laborativa delarna av undervisningen, visade på blandade resultat. Skolverkets (2011, s. 8, 94) 
utvärdering visade också att de projekt som beviljades medel och innehöll ”laborativ och 
konkretiserande undervisning och/eller matematikverkstäder” hade lett till ett fokus på själva 
materialet snarare än undervisningens innehåll och att materialet ofta användes med hänvisning 
till variation i undervisningen. Tillgång till material är därför inte tillräckligt om det inte finns 
kunskap om hur det ska användas i undervisningen (Skolverket, 2011, s. 25). Vidare 
konstaterade Skolverket (2011, s. 21) att det inte finns en given kausalitet mellan det som görs 
under en lektion och det som eleverna lär sig, dvs. att tanken att en viss typ av aktivitet skulle 
leda till ett visst lärande inte stämmer.  
 
Problemet kan beskrivas som att det finns en tilltro till laborativt materialet i sig, och forskning 
visar att det mycket väl kan vara framgångsrikt att använda laborativt material i matematik-
undervisningen. Lärande sker dock inte med automatik utan det ställer krav på undervisningens 
utformning och att fokus ska vara på det matematiska innehållet. Med det som utgångspunkt 
kommer studien att fokusera på hur lärare arbetar med laborativt material i undervisning om 
tal i bråkform och i hur de då förhåller sig till det matematiska innehållet. 

2 Bakgrund 
I bakgrunden presenteras och definieras begrepp som ligger till grund för studien. Först 
diskuteras vad laborativt material är och hur man kan se på användandet av sådant material i 
undervisningen. Därefter diskuteras ämnesområdet tal i bråkform med fokus på några av de 
brister i förståelse TIMSS 2007 indikerade är vanliga bland svenska elever. Sedan följer en 
sammanfattning av vad variation kan innebära i ett undervisningssammanhang. Avslutningsvis 
presenteras aktuella avsnitt ur den svenska grundskolans styrdokument med fokus på de 
områden som rör tal i bråkform och begreppsuppfattning. 

2.1 Laborativt material  
Laborativt material kan ses som en av många representationsformer som används i 
matematikundervisningen, där andra exempel är muntlig och skriftlig framställning, siffror 
eller bilder (Skolverket, 2011, s. 33). Laborativt material kan vara konkret eller digitalt, men 
som den engelska översättningen av begreppet, manipulatives, implicerar ska materialet ha 
interaktiva egenskaper och gå att manipulera (Sveider, 2016, s. 25). Den exakta definitionen 
av vad som inkluderas i laborativt material varierar. Enligt en del definitioner kan laborativt 
material även vara representationer av konkreta föremål som t.ex. bilder (Sveider, 2016, s. 25).  

Liksom annat material som används i skolan kan laborativt material delas in i pedagogiskt 
material och vardagsmaterial. Med pedagogiskt material menas material som har tillverkats i 
ett specifikt pedagogiskt syfte medan vardagsmaterial är övrigt material som kan användas 
(Sveider, 2016, s. 25). Det finns för- och nackdelar med alla typer av material och som lärare 
är det därför viktigt att göra avvägningar (Sveider, 2016, s. 105). Skolverket (2011, s. 90) 
understryker att materialet endast är ett verktyg i lärandet och att användandet därför inte kan 
vara ett mål i sig. Konkret laborativt material innehåller i sig ingen matematisk mening 
(Clements & McMillen, 1996, s. 271). Det är t.ex. inte givet att färdigt laborativt material 
uppmärksammar elever på att helheten måste vara lika stor för att man ska kunna jämföra tal i 
bråkform eller att lika stora delar inte behöver vara likformiga (Clarke, Roche, & Mitchell, 
2010, s. 39), då detta kommer att bero på vad som efterfrågas. 
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Laborativt material kan även beskrivas som rikt eller enkelt, dvs. detaljrikt med tydliga 
(verklighets)konnotationer, t.ex. låtsaspengar, eller enkelt och avskalat, t.ex. plockmaterial 
(Sveider, 2016, s. 27–28). McNeil m.fl. (2009, s. 172) menar att rikt vardagsnära material kan 
hjälpa eleven att komma åt den kunskap hen redan har. Rikt material kan vara olika realistiskt, 
ett plastmynt är mer likt ett riktigt mynt än en bricka med en siffra på (McNeil m.fl., 2009, s. 
179). Materialet behöver dock inte vara rikt, eller verklighetsnära för att elever ska kunna få 
förståelse för matematiska begrepp, i många fall är det tvärtom, att de typiska avskalade 
materialen är de som fungerar bäst (McNeil m.fl., 2009, s. 174). Leksakspengar kan t.ex. ge 
eleven intryck av spel och lek snarare än matematikmaterial (McNeil m.fl., 2009, s. 173). Även 
avskalat pedagogiskt material kan ta fokus från uppgiften, bli till lek eller göra att det inte har 
den avsedda effekten, om eleverna inte tillskriver materialet de matematiska egenskaper som 
tänkts (Kelly, 2006, s. 188; Thompson & Lambdin, 1994, s. 2). Konkret laborativt material kan 
med andra ord ge felaktiga eller störande konnotationer och därmed distrahera från den 
matematik som ska vara i fokus (McNeil & Fyfe, 2012, s. 440). Elever behöver också vänjas 
vid olika representationer för att kunna växla mellan dessa och överföra kunskapen, detta 
eftersom olika representationer kan synliggöra olika aspekter av det matematiska innehållet 
(Clarke m.fl., 2010, s. 39).  

I den här studien avgränsas laborativt material till att avse konkret laborativt material som kan 
manipuleras av lärare eller elever. Den här studien avgränsas därmed från digitalt material 
såsom appar där eleverna kan manipulera olika objekt.  

2.2 Att undervisa med konkret laborativt material  
Konkret laborativt material kan användas på många olika sätt i undervisningen, t.ex. för att 
introducera, förtydliga eller träna på ett matematiskt innehåll (Boggan m.fl., 2010, s. 2). 
Konkret laborativt material passar för de flesta matematikområden och för att träna på en 
mångfald av förmågor (Boggan m.fl., 2010, s. 3). Användandet av konkret laborativt material 
kan delas in i laborerande och konkretiserande arbetssätt, dvs. eget undersökande arbete 
respektive ett mer lärarstyrt arbetssätt (Skolverket, 2011, s. 27; Sveider, 2016, s. 33). Där till 
kan konkret material även användas för färdighetsträning (Skolverket, 2011, s. 27). Sveider 
(2016, s. 34, 100–102) definierar det laborerande arbetssättet som att det går från mer 
informella representationsformer, såsom laborativt material, omvärldssituationer och bilder, 
till mer formella representationsformer, såsom skrivna och talade symboler, medan det 
konkretiserande arbetssättet går från formella till informella representationsformer.  

Syftet med laborerande i matematik, menar Skolverket (2011, s. 27) är att få uppleva och 
undersöka matematik som ett komplement till lärobokens mer styrda matematik. Eleverna kan 
undersöka och pröva sig fram för att börja förstå ett matematiskt fenomen som sedan, med 
lärarens hjälp, abstraheras (Sveider, 2016, s. 100). För att eleverna ska kunna överföra 
kunskapen behövs dock någon form av abstraktion (McNeil & Fyfe, 2012, s. 441), det vill säga 
ett matematiskt innehåll. Skolverket (2011, s. 27) understryker att ett laborativt arbetssätt är en 
metod snarare än ett innehåll och att varierande undervisningsformer ska ses som mervärde 
och inte målet med laborationen.  

Vad gäller konkretisering menar Skolverket (2011, s. 28) att syftet är att hjälpa eleven med 
abstraktionen (det matematiska innehållet). Med ett konkretiserande arbetssätt börjar man i den 
mer abstrakta änden och senare används det laborativa material för att förtydliga det 
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matematiska fenomenet (Sveider, 2016, s. 100–102). Konkretiseringen är inte kopplad till det 
fysiska materialet utan det handlar snarare om att koppla det matematiska till något som redan 
är känt för eleven (Skolverket, 2011, s. 28). Det som avses är att konkretiseringen måste vara 
konkret för eleven, inte att den görs med hjälp av ett konkret material. Man skulle t.ex. kunna 
konkretisera begreppet delar av en helhet genom att prata om matchlängd (helhet) i ishockey 
och dess uppdelning i perioder (delar) med en elev som redan har förståelse för hur en 
hockeymatch är disponerad. Detta innebär också att konkretisering inte kräver att man 
använder olika sinnen (som t.ex. känsel) utan det är lärarens didaktiska kompetens som är 
avgörande för att abstraktion kan ske (Skolverket, 2011, s. 28). Med andra ord, så kräver inte 
konkretisering att eleven ska arbeta med ett konkret laborativt material, däremot kan det 
användas för att hjälpa eleven att se innehållet från ett nytt perspektiv (Skolverket, 2011, s. 29).  

Skolverkets (2011) sista kategori av användandet av konkret, eller laborativt, material är 
färdighetsträning. Färdighetsträning med hjälp av konkret material handlar om att bygga upp 
en form av räkneflyt (jmf. läsflyt) och är ett stöd för eleven vid räkneövningar (Skolverket, 
2011, s. 29–30). 

2.2.1 Fallgropar med att undervisa med konkret laborativt material 
Skolverkets (2011, s. 10) utvärdering av projekt med laborativa syften visade att användandet 
av konkret laborativt material var framgångsrikt när det gällde målet att variera undervisningen 
och att använda läroboken mindre. Skolverket (2011, s. 9–10) drar dock slutsatsen att när fokus 
lades på materialet istället för på lärandet innebar användandet av konkret laborativt material 
och laborativa arbetssätt i undervisningen snarare ett hinder än ett hjälpmedel för elevernas 
matematiklärande. Utmärkande för de mindre välfungerande projekten var att undervisningen 
ofta höll en för låg nivå, att det saknades en koppling mellan förkunskaper och laboration samt 
att materialet tog mycket av lärarens fokus (Skolverket, 2011, s. 11). Skolverket (2011, s. 21) 
understryker därför att det är fel att tro att det finns en kausalitet mellan en aktivitet och ett 
visst lärande.  

Skolverket (2011) menar att en lyckad undervisning med laborativt material kräver att 
undervisningsmomentet har ett tydligt syfte, att materialet är kopplat till både kunskapsmål och 
långsiktig planering samt att läraren har det matematikdidaktiska kunnandet som krävs 
(Skolverket, 2011, s. 10). Detta innebär att matematikläraren behöver ha elevernas lärande i 
centrum, dvs. vad som ska läras och inte vad som ska göras (Skolverket, 2011, s. 10). Det finns 
en risk att den kunskap elever får begränsas till det laborativa materialet och att eleverna inte 
kan generalisera den till att även gälla andra situationer (Skolverket, 2011, s. 40–41). Puchner 
m.fl. (2008) genomförde en studie som visade att lärare behöver hjälp med att förstå konkret 
laborativt materials didaktiska fördelar men även dess fallgropar. Studien visade även att 
användandet av konkret laborativa material ofta blev ett självändamål och författarna 
rekommenderar bland annat att det är kopplingen mellan pedagogik och innehåll som ska 
betonas, och inte användandet av ett visst material (Puchner m.fl., 2008, s. 313). Lärare behöver 
också kunskap om laborativt materials för- och nackdelar samt teorierna bakom detta (Puchner 
m.fl., 2008, s. 323).  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att för att användandet av konkret laborativt material 
ska vara gynnsamt så ska det matematiska innehållet vara syftet med undervisningen och inte 
användandet av materialet.  
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2.3 Variationer i ett undervisningssammanhang 
Skolverkets (2011, s. 11, 89–90) utvärdering av användande av konkret laborativt material i 
matematikundervisningen visade att variation i undervisningen var en vanlig anledning till att 
skolor sökte medel till olika projekt och att man då önskade bli mindre styrd av läroboken. 
Variationen visade sig gälla arbetsform, arbetssätt och material. Många av de utvärderade 
projekten var lyckade utifrån den definitionen av variation, vilket också var satt som mål för 
projekten. Skolverket (2011, s. 94) menar att detta i sig inte är fel, men att variation bör 
innebära mer än varierat material. Variationen var också lika för alla elever utan någon hänsyn 
till elevers individuella förmågor och förkunskaper (Skolverket, 2011, s. 48). De projekt som i 
Skolverkets utvärdering klassade som mest lyckade innehöll dock även den typ av variation 
som innebär att undervisningsinnehållet beaktas ur olika vinklar och som kan kopplas till det 
variationsteoretiska perspektivet (Skolverket, 2011, s. 91). Undervisning utifrån variationsteori 
handlar inte att material- eller miljöbyten utan om variationer av ett väl avgränsat matematiskt 
innehåll med syftet att öka, och underlätta, förståelsen (se Kap 5 Variationsteori). Bristen på 
variation i undervisningen är något som flera kvalitetsgranskningar har kritiserat, men det har 
saknats en tydlighet i vad som avses med varierad undervisning (Skolverket, 2011, s. 35). Även 
vid användande av konkret laborativt material är syftet följaktligen att det är det matematiska 
innehållet som ska varieras och inte arbetsformen. 

2.4 Tal i bråkform 
Matematik som vetenskap är abstrakt vilket gör att den kan generaliseras och därmed användas 
i olika situationer (Rystedt & Trygg, 2012, s. 3). Naturliga tal är därför lika abstrakta som 
rationella eftersom det inte är så att 1 + 3 = 4 är mindre abstrakt än ½ + ¾ = 1¼. Barns förståelse 
för tal handlar till stor del om tal som antal, en uppfattning som behöver utvidgas när de ska 
lära sig om tal i bråkform (Kilhamn, 2014, s. 17), så i en mening kan abstrakt avse något som 
ännu inte är greppbart, eller konkret, för eleven. Skolverket (2011, s. 28) menar att kopplingen 
abstrakt-konkret inte är något som finns utan som måste skapas av läraren. Ett sätt man kan 
göra detta på är att använda tallinjen som en representation liggande mellan det konkreta och 
det abstrakta (Drageryd, Erdtman, Persson, & Kilhamn, 2012, s. 63). 

Det matematikdidaktiska område som studien fokuserar på är elevers förståelse för tal i 
bråkform. Tal i bråkform anses vara en grund för flera matematikområden såsom algebra och 
sannolikhet (Clarke m.fl., 2010, s. 36) och det är därför viktigt att eleverna får förståelse för 
vad ett bråk innebär, bråkets olika funktioner och betydelsen av bråkets olika delar.  

Tal i bråkform kan ha flera olika funktioner, t.ex. del av en hel (del-helhetsmodellen), del av 
antal (antalsmodellen) eller en proportion (Clarke m.fl., 2010, s. 36; Skolverket, 2011, s. 40; 
Sveider, 2016, s. 20–24). Att förstå en av dessa funktioner innebär dock inte att man 
automatiskt förstår de andra (Skolverket, 2011, s. 40). TIMMS 2007 visade att elever i åk 4 
hade svårt att förstå innebörden hos täljare och nämnare (Skolverket, 2008, s. 66). Elever hade 
också svårt att förstå proportion, dvs. vilka bråktal som är ekvivalenta (Skolverket, 2008, s. 
66). Vad gäller proportionalitet var det också svårt för elever att förstå skillnaden på del av 
helhet av och andel av mängd (Skolverket, 2008, s. 68–69) samt att identifiera den totala 
mängden/helheten.  

Del-helhetsmodellen beskrivs som den vanligaste begreppsmodellen för att uppfatta tal i 
bråkform. Helheten beskrivs ofta som en area och där delarna ska vara lika stora (Drageryd 
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m.fl., 2012, s. 64). Svårigheter för eleverna är att förstå att delarna behöver vara lika stora och 
att det inte är antalet som är avgörande (se Figur 1), dvs. att delen ska förhållas till helheten 
och inte till de andra delarna (Sveider, 2016, s. 21).  

 
Figur 1. Skillnaden mellan fjärdedelar och fyra delar (del av helhet). 

Antalsmodellen innebär att man istället för att fokusera på helheten fokuserar på delarna, vilket 
kan skapa problem eftersom helheten inte framträder lika tydligt (Sveider, 2016, s. 22). 
Helheten i antalsmodellen utgörs av den totala mängden objekt och lika delar betyder lika 
många objekt (Drageryd m.fl., 2012, s. 64). De olika delarna behöver inte vara t.ex. lika stora 
(se Figur 2). Observera också att även om en av tårtbitarna i den högra cirkeln i Figur 1 inte är 
en fjärdedel enligt del-helhetsmodellen är den en fjärdedel enligt antalsmodellen. 

 
Figur 2. T.v. En fjärdedel av en helhet t.v. och t.h. en fjärdedel av ett antal. 

Den sista begreppsmodellen som tas upp i den här studien handlar om hur bråk kan förstås som 
beskrivande av proportioner. Begreppsmodellen innehåller även förståelse för hur bråk kan 
förlängas och förkortas samt innebörden av ekvivalensbegreppet och vilka bråk som är 
ekvivalenta (Sveider, 2016, s. 23–24) (se Figur 3). Bråk uttryck i ord, t.ex. tre fjärdedelar, kan 
ha oändligt många motsvarigheter skrivet som bråk eller uttryckt i konkret material eller bilder.  

 
Figur 3. Ekvivalenta bråk. 

 

En fjärdedel     =    1
4

      =    8
32

     =    
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När lärare presenterar ett konkret laborativt material för elever är det inte säkert att de uppfattar 
den tänkta helheten eller delarna. I Figur 4 exemplifieras hur en lärare har gett en elev en rad 
med tre grå och två vita brickor, men eleven kanske inte uppfattar det tänkta 3

5
  som läraren 

avsett, för vad är helheten? Ska brickorna symbolisera 3 av 5 eller kanske 5 av 3? Eller inte ett 
bråk alls utan 3 + 2? (Thompson & Lambdin, 1994, s. 4). Lärare behöver därför vara medvetna 
om flera möjliga tolkningar av materialet så att de kan uppfatta dessa om de uttrycks av 
eleverna (Thompson & Lambdin, 1994, s. 4–5).  

 
Figur 4. Tre av fem eller fem av tre? 

Man kan också presentera material med syftet att elever ska kunna skapa flera olika möjligheter 
(Thompson & Lambdin, 1994, s. 5), något skulle vara ett mer laborativt arbete än ett 
konkretiserande. I Figur 5 presenteras en samling objekt ur i vilken man skulle kunna skapa 
flera olika bråk beroende på vilken fråga som ställs. Hur många är en tredjedel? Hur stor andel 
är gul? Hur många av cirklarna är blå? För att kunna svara på frågorna måste man ha en 
förståelse för det matematiska innehållet tal i bråkform och kunna urskilja vad som är helheten 
(nämnaren) och vad som är det efterfrågade delen (täljaren).  

 
Figur 5. Vad är helheten och vad är delen? 

2.5 Tal i bråkform i styrdokumenten 
Enligt kursplanen i matematik för den svenska grundskolan är syftet med matematik-
undervisningen bland annat att ”eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 
grundläggande matematiska begrepp och metoder”. Vidare menar skolverket att matematik-
ämnet är en grundläggande del i vardagslivet, och i ta till vara på sin roll som medborgare, 
genom att kunna göra noggranna avväganden med hjälp av matematisk kunskap (Skolverket, 
2019, s. 56).  

Det centrala innehållet i årskurs 4–6 ska behandla ”tal i bråkform […] och deras användning i 
vardagliga situationer” (Skolverket, 2019, s. 58). Syftet med undervisningen är att eleverna ska 
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få en ökad förståelse för tal i bråkform men även för hur de kan användas i vardagen 
(Skolverket, 2017). Tal i bråkform är en del i det bland annat genom sin koppling till procent, 
andelar och sannolikheter. Det centrala innehållet angående tal i bråkform kan ses som en del 
i att utveckla elevernas förmåga att ”använda och analysera matematiska begrepp och samband 
mellan begrepp” (Skolverket, 2019, s. 57). I slutet av årskurs 6 ska elever, förutom kunna visa 
på kunskaper om matematiska begrepp och hur de används, även kunna visa kunskapen genom 
att använda olika uttrycksformer (Skolverket, 2019, s. 62). 

3 Syfte och frågeställningar  
3.1 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare med hjälp av konkret laborativt material kan 
synliggöra det matematiska innehållet tal i bråkform i matematikundervisningen i år 4–6.  

Studiens forskningsfråga är följande: 
 

• På vilket sätt använder lärare konkret laborativt material för att synliggöra innehållet 
tal i bråkform?  

4 Tidigare forskning 
Flera internationella studier visar att laborativt material har positiv inverkan på elevers 
förståelse för matematiska begrepp och fenomen (t.ex. Boggan m.fl., 2010; Kilpatrick m.fl., 
2001, s. 9; Lee & Chen, 2015). Forskning visar även att det inte är materialet i sig som leder 
till en positiv effekt utan hur det används (Boggan m.fl., 2010; Moyer & Jones, 2004; Puchner 
m.fl., 2008). I kapitlet redogörs för i vilka syften man kan använda konkret laborativt material 
samt vilken nytta respektive utmaningar som finns med att använda konkret laborativt material 
i matematikundervisningen.  

4.1 Syftet med konkret laborativt material i matematikundervisningen 
Ett i forskning återkommande syfte med konkret laborativt material är att konkretisera ett 
abstrakt innehåll. Day & Hurrell (2017, s. 39) menar att genom att se och göra kan elever få en 
djupare och mer bestående förståelse för matematiska begrepp. Det man vill åstadkomma med 
att använda konkret material är att göra en konkret, yttre, representation av ett abstrakt 
matematiskt innehåll som sedan kan leda till en ny inre representation (Day & Hurrell, 2017, 
s. 39). Det konkreta laborativa materialet ger lärare möjligheten att växla mellan abstrakta och 
konkreta perspektiv (Boggan m.fl., 2010, s. 4). Konkret laborativt material kan t.ex. användas 
som en av flera representationsformer av ett begrepp vilka tillsammans hjälper eleverna till en 
högre matematisk förståelse (Moyer & Jones, 2004, s. 29–30). Att kunna överföra kunskapen 
innebär att kunna använda ett matematiskt begrepp i ett annat sammanhang och i en annan form 
(Sowell, 1989, s. 499). McNeil & Fyfe (2012, s. 440) menar att en gradvis transfer från konkret 
till mer abstrakta representationer är mest gynnsamt. Elever behöver dock hjälp att förstå 
fördelarna med att kunna växla mellan olika matematiska representationer av ett begrepp 
(Moyer & Jones, 2004, s. 30). För att eleverna ska kunna överföra kunskapen behövs, förutom 
det konkreta materialet, någon form av abstraktion (McNeil & Fyfe, 2012, s. 441). Det finns 
dock ingen given gräns mellan det abstrakta och det konkreta (Siler & Willows, 2014, s. 170). 
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Förutom att ha en konkretiserande uppgift och hjälpa elever att förstå abstrakta matematiska 
begrepp kan konkret material användas i andra syften. Bland annat Day & Hurrell (2017, s. 39) 
pekar på det konkreta laborativa materialets möjligheter att engagera elever och bryta klassiska 
arbetsmönster. Konkret laborativt material kan också hjälpa elever att visa hur de tänker och 
därmed kan lärare se om och var det finns felaktiga uppfattningar (Day & Hurrell, 2017, s. 39). 
Vidare kan konkret laborativt material vara ett sätt att arbeta med elevers koppling mellan skol- 
och vardagsmatematik. McNeil et. al (2009, s. 172–173) menar att det är svårt för elever att 
göra kopplingar mellan skolmatematik och vardagsaktiveter, vilket resulterar i svårigheter att 
göra beräkningar i vardagliga sammanhang men också i svårigheter att rimlighetsbedöma 
svaren i skolsammanhang.  

4.2 Nyttan med konkret laborativt material i matematikundervisningen 
Under förutsättning att materialet används rätt och passar undervisningens innehåll, presterar 
elever som får använda laborativt material i matematik bättre och deras kunskap sitter kvar på 
längre sikt (Boggan m.fl., 2010, s. 3, 5; Clements & McMillen, 1996, s. 270). Detta gäller för 
alla åldrar (Kelly, 2006, s. 184), samt i jämförelse med både abstrakta genomgångar och 
bilder/filmer (Sowell, 1989, s. 502). Vidare har man sett positiva effekter på attityden till 
matematikämnet (Boggan m.fl., 2010, s. 4; Clements & McMillen, 1996, s. 270). Moyer & 
Jones (2004, s. 30) menar att det finns fördelar i att göra eleverna familjära med laborativt 
material och tillhandahålla det på ett sådant sätt att eleverna själva initierar användandet i olika 
sammanhang. Det viktigaste för att laborativt material ska ha effekt på elevers lärande är dock 
att läraren utgår från vad det är eleverna ska lära sig (Thompson & Lambdin, 1994, s. 9).  

Det finns dock motstridiga resultat av laborativ materials gynnsamma effekter (Thompson & 
Lambdin, 1994, s. 2). Läraren bör ha en tydlig planering med ett tydligt syfte med fokus på 
vilket innehåll eleverna ska förstå snarare än vad de ska lära sig att göra under lektionen, annars 
kan man inte veta vad användandet av laborativt material ska leda till (Boggan m.fl., 2010, s. 
3, 5; Thompson & Lambdin, 1994, s. 1). Ball (1992) menar därför att laborativt material har en 
plats i undervisningen, men som ett verktyg för att nå andra mål genom att förstärka lärande 
och kommunikationen, och inte som ett mål eller en lösning i sig. Det är viktigt att det inte ses 
som ett hjälpmedel för de som har det svårt utan att det är till för alla (Kelly, 2006, s. 184). 

Ett gynnsamt användande av konkret laborativt material är således beroende av att läraren har 
det matematiska innehållet i fokus. Syftet med användandet av konkret laborativt material ska 
alltså inte vara materialet i sig utan det bör användas som en utgångspunkt för samtal kring 
matematiska begrepp och vad olika manipulationer av materialet innebär samt för att tillhanda 
ett material med vilket eleverna kan göra matematik (Thompson & Lambdin, 1994, s. 8). 
Boggan m.fl. (2010, s. 3–4) menar att elever behöver få tid till att på egen hand utforska 
materialet och att få arbeta med mer öppna uppgifter. Detta innebär dock inte att det är 
fördelaktigt att lämna eleverna att använda laborativt material helt fritt (Moyer & Jones, 2004, 
s. 29). Det är viktigt att läraren introducerar material för alla elever för att skapa acceptans och 
en vilja att använda materialet själva (Kelly, 2006, s. 188). 

4.3 Utmaningar med konkret laborativt material i matematikundervisningen 
Thompson & Lambdin (1994, s. 7) menar att det är svårt att använda konkret material men lätt 
att använda det fel, vilket framförallt sker när fokus hamnar på aktivitet istället för lärandemål. 
Det finns inget i konkret material som automatiskt hjälper till med förståelsen av vare sig 
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matematiska begrepp i allmänhet (Thompson & Lambdin, 1994, s. 1) eller bråk i synnerhet 
(Day & Hurrell, 2017, s. 39). Det är inte heller självklart att elever kan överföra den kunskap 
de erhåller i konkreta sammanhang till en abstrakt förståelse (Ball, 1992).  

För elever som, till skillnad från lärare, inte har en abstrakt förståelsen av ett matematiskt 
begrepp kan det laborativa materialet innebära för mycket frihet för att de ska komma fram till 
det läraren har tänkt sig. Detta menar Ball (1992) resulterar i att lärare antingen begränsar 
materialet, eller ger snäva instruktioner för att leda eleverna åt rätt håll. Ball (1992) liknar detta 
användande av laborativt material vid stödhjul, problemet är dock att eleverna inte alltid klarar 
sig utan stödet, och Ball menar att lärare gör en felaktig uppskattning av elevers kunskapsnivåer 
utifrån deras sätt att använda laborativt material. Lärare kan med hjälp av laborativt material 
hjälpa elever med att förstå matematikens abstraktioner (Moyer & Jones, 2004, s. 29), med det 
kräver att lärare måste förklara för eleverna hur de ska använda och tolka materialet samt hur 
det konkreta materialet förhåller sig till matematiken (Ball, 1992; Moyer & Jones, 2004, s. 29; 
Thompson & Lambdin, 1994, s. 2). Till detta hör även att lärare funderar igenom och är 
noggranna med det språk som används kring det laborativa materialet samt är uppmärksamma 
på vad elever säger om och gör med materialet (Ball, 1992).  

När det kommer till så kallat rikt konkret material kan det hjälpa till med att skapa en 
verklighetsanknytningen men det kan också göra det svårt för elever att generalisera kunskapen 
(McNeil m.fl., 2009, s. 173). Rikt laborativt material kan vara mer inspirerande att arbeta med 
men kan också vara distraherande och göra det svårare för elever att abstrahera matematiska 
begrepp. Detta både för att det matematiska innehållet inte hamnar i fokus och för att det kräver 
att eleven behöver förändra sin uppfattning om ett känt objekt (McNeil m.fl., 2009, s. 173, 
182).Vad som händer är att elever kan fastna i en representation utan att kunna överföra det 
hen lärt sig om det matematiska innehållet, t.ex. att en tredjedel är en pizzabit (Day & Hurrell, 
2017, s. 39). Lärare behöver vara medvetna om olika sätt att tolka materialet så att de förstår 
vad eleverna menar eller ser. Eleverna måste få lära sig att förstå representationerna, eftersom 
om eleven inte förstår en konkret representations innebörd är den bara ett fysiskt föremål som 
heter t.ex. femtedelar. Konkret material kan också innebära svårigheter rörande handhavandet. 
Sveider (2016, s. 105) visar på hur arbetet med en tallinje försvårades av att materialet föll ner 
och att det var svårt att skapa exakta avstånd vilket är viktigt för att en tallinje ska fungera. 

Laborativt material kan sammanfattningsvis sägas ha en positiv effekt på elevers 
begreppsbildning och lärande om medvetna didaktiska avväganden görs och det matematiska 
innehållet är i fokus. Lärare behöver också vara medvetna om att materialet inte automatiskt 
medför förståelse eller att eleverna vet hur de ska tolka och använda det.  

5 Variationsteori 
Variationsteorins fokus på lärandets innehåll gör den till ett användbart verktyg för att svara på 
studiens forskningsfråga om hur lärare kan använda konkret laborativt material för att 
synliggöra ett matematiskt innehåll. I följande kapitel beskrivs variationsteorins syn på 
undervisning samt de olika variationsmönster som en lärare kan använda sig av för att 
synliggöra innehållet för eleverna.  

Variationsteorin bygger på den fenomenografiska forskningsansatsen vars fokus är hur 
människor uppfattar fenomen i omvärlden (Kihlström, 2007b; Sveider, 2016). Utifrån ett 
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variationsperspektiv kan lärande beskrivas som en skiftning i hur omvärlden (eller i fenomen 
däri) uppfattas (Sveider, 2016, s. 11). Lärande sker genom att vi urskiljer något på ett kvalitativt 
mer avancerat sätt i förhållande till tidigare erfarenhet (Sveider, 2016, s. 11). Variationsteorin 
gör det möjligt att analysera hur lärande kan gå till (Marton, 2015) och kan förklara varför 
elever kan förstå, eller inte förstå, ett matematiskt innehåll på olika sätt. 

Variationsteori utgår från tanken att man behöver se variationer av ett redan känt ämnesinnehåll 
(Sveider, 2016, s. 10). Undervisning, utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv, innebär då att 
eleven ska få möjligheter att undersöka ett begrepp utifrån fler olika infallsvinklar och på det 
sättet se nya aspekter av begreppet (Holmqvist, 2006, s. 15–16). Ett sätt kan vara att byta 
representationsform, men det viktigaste är att det begrepp eller fenomen som ska läras är, eller 
görs, urskiljningsbart för eleverna (Wernberg, 2009, s. 29, 32). Enligt variationsteorin räcker 
det nämligen inte att visa flera exemplar av samma sak eftersom det inte går att se olika aspekter 
av ett objekt om man inte är medveten om skillnader (Lo, 2014, s. 102). Den här synen på 
lärande gör att objektet för lärande, det s.k. lärandeobjektet, blir centralt i undervisningen. Ett 
lärandeobjekt kan vara t.ex. en förmåga eller färdighet i förhållande till ett visst ämnesinnehåll 
(Sveider, 2016, s. 11). Lärandeobjektet i den här studien är förståelse för tal i bråkform.  

Lärande sker alltså, enligt variationsteorin, när eleven får möjlighet att urskilja aspekter av ett 
lärandeobjekt vilket görs genom variation. Detta görs antingen genom att den fokuserade 
aspekten är statiskt och de andra varieras eller genom att den fokuserade aspekten är det enda 
som varieras. Genom dessa variationer kan eleven urskilja objektet och olika aspekter av det. 
Samtidighet handlar om att man är medveten om alla dessa olika aspekter samtidigt vilket ger 
en utvecklad förståelse för objektet (Sveider, 2016, s. 11).  

Om lärandeobjektet är förståelse för tal i bråkform, kan vi visa detta genom att använda 
tårtbitar, uppdelade rektanglar, högar med plockmaterial som representerar samma bråktal, 
men enligt variationsteorin är det bättre om vi kan börja med att visa upp vad ett bråk inte är. 
Man behöver alltså backa en nivå och titta på uppdelningar som inte kan uttryckas som bråk, 
tal som inte är bråk (Se Figur 1. Skillnaden mellan fjärdedelar och fyra delar (del av helhet).). 

Det variationsteoretiska perspektivet talar även om kritiska aspekter, dvs. de drag hos ett objekt 
som krävs för att kunna urskilja det tänkta lärandeobjektet, men som eleven inte ännu urskilt 
(Sveider, 2016, s. 13). Kritiska aspekter kan delas in i två grupper: kritiska aspekter som den 
aktuella elevgruppen uppvisar (real critical aspects (RCA)) och kritiska aspekter som läraren 
samlat in genom sin erfarenhet (potential critical aspects (PCA)). En kritisk aspekt för tal i 
bråkform kan vara förståelsen för att delar av helhet måste vara lika stora för att det ska kunna 
uttryckas som ett bråk. 

Urskiljning kan göras med hjälp av variationsmönstren repetition, kontrast, generalisering och 
fusion (Sveider, 2016, s. 14). Repetition innebär att alla värden är statiska och ingen ny 
variation tillkommer. De tre övriga mönstren beskrivs mer ingående nedan. Oavsett vilket 
variationsmönster som används, måste eleverna erfara och urskilja variationsmönstret för att 
de ska lära sig det lärarna förväntar sig (Lo, 2014, s. 122) 

5.1 Konstrast 
Variationsmönstret konstrast innebär att jämföra och uppfatta skillnaden mellan två variationer 
(Lo, 2014, s. 104). Kontrast innebär att en aspekt av lärandeobjektet skiljs ur för att t.ex. genom 
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att visa på vad det inte är (Sveider, 2016, s. 14) (Se Figur 1. Skillnaden mellan fjärdedelar och 
fyra delar (del av helhet).).  

Skillnader är lättast att urskilja om man kan jämföra olika objekt där aspekten varierar men inte 
bakgrunden (Lo, 2014, s. 105). Det är genom att man kan uppmärksamma skillnaderna eller 
förändringarna som man kan skapa en förståelse som gör att man senare kan generalisera (Lo, 
2014, s. 105). Kontrastering innebär att läraren bör introducera tal i bråkform som en helhet: 
hur ser det ut och vad det är respektive inte är, för att sedan gå vidare med de olika aspekterna 
av ett bråk (Jmf. Lo, 2014, s. 111). 

Kontrasterandet leder till en medvetenhet som gör att man kan se en aspekt av ett objekt och 
inte längre ser det som en odelbar helhet (Lo, 2014, s. 110). För att uppleva dimensionen av 
variation måste vi uppleva dess värden (Lo, 2014, s. 113). Om vi håller fram en röd boll för ett 
litet barn och säger röd erfar barnet ordet röd som just den röda bollen. Om vi sedan håller fram 
en blå boll och säger blå blir barnet medveten om färger. Det fokuserade aspekten ”färg” 
varierades men inte bakgrunden ”boll”.  

Kontrastering kan göras mellan konkreta/visuella objekt, men det kan också ske när elever 
upplever en förändring/variation i sin kunskap (Lo, 2014, s. 106). Detta skulle kunna vara en 
ny fördjupat förståelse för bråk som kan komma sig av att man tidigare har lärt som om del av 
helhet och nu lär sig del av antal. Lo (2014, s. 106) menar att den här typen av kontrast är svår 
att uppnå eftersom det inte är säkert att eleverna erfar en ny, utvidgad bild av ett lärandeobjekt 
och kan kontrastera den mot sin tidigare erfarenhet. För att det ska fungera måste läraren 
explicit lyfta fram de olika sätten att se samma sak, och på så sätt kan en kontrastering ske (Lo, 
2014, s. 106). Lo (2014, s. 106) menar att en del elever kommer att försöka kontrastera mot 
tidigare kunskap oavsett hur läraren använder variationsmönster, vilket förklarar varför en del 
elever kan medan andra inte kan. Det därför viktigt att lärare kan lyfta fram både elevernas 
tidigare kunskap och det nya sättet de ska uppfatta objektet på samt kontrastera dessa mot 
varandra, vilket underlättas av att visa med konkret material istället för att bara berätta (Lo, 
2014, s. 106–108).  

5.2 Generalisering 
För att kunna förstå ett bråk behöver man kunna urskilja både nämnare och täljare. Att variera 
två aspekter samtidigt gör att de inte urskiljs från varandra utan det mest effektiva är att 
fokusera på en i taget (Lo, 2014, s. 116).  

Vid variationsmönstret generalisering är det återigen aspekten som varierar och inte 
bakgrunden. Det är genom att ändra en aspekt i taget (täljare, nämnare eller representationsform 
såsom tårtbitar och symboler) som det fokuserade värdet kan generaliseras. Vill vi att elever 
ska kunna generalisera nämnarens funktion i ett bråk behöver vi låta nämnaren vara invariant 
medan vi varierar andra aspekter. Vad är skillnaden på  1

5
  ,  och 1

6
 ? Vad betyder 5 och 6 i det 

här fallet? Vilket av de två bråken är störst och varför blir det så? På motsvarade sätt kan man 
urskilja nämnaren genom att titta på  1

6
  och  2

6
 . 

Sveider (2016, s. 103) menar att användandet av olika representationsformer är användbart då 
en innehållsaspekt ska generaliseras eftersom det möjliggör att den fokuserade aspekten behålls 
medan de andra varieras. Sveider (2016, s. 103) menar dock att användandet av olika 
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representationsformer inte är nog för en fördjupad förståelse av matematiska aspekter utan det 
behöver ske en urskiljning med hjälp av variation, något som inte kräver att flera represen-
tationsformer används.  

5.3 Fusion 
För att kunna förstå vissa lärandeobjekt behöver man vara medveten om flera kritiska aspekter 
och deras förhållande till varandra samtidigt. Detta variationsmönster kallas fusion. När det 
gäller tal i bråkform behöver man förstå både täljare och nämnare och eleverna behöver få 
erfara vad som händer när både täljare och nämnare varierar (Lo, 2014, s. 117). Det kan vara 
ett sätt kan vara att undersöka bråkfunktionen proportionalitet. För att kunna jämföra storleken 
två bråk som  1

2
  och  3

4
 krävs att eleven kan fokusera på båda aspekterna samtidigt eftersom det 

i det här fallet inte räcker med att jämföra täljare och nämnare var för sig (Lo, 2014, s. 118–
119). 

6 Metod 
Metodval ska göras utifrån den forskningsfråga som ställts så att syftet med forskningen 
uppfylls, men valen ska också göras på ett sådant sätt att de garanterar hög validitet och 
reliabilitet (Larsen, 2018, s. 22). För att kunna uppfylla undersökningens syfte att undersöka 
hur lärare med hjälp av konkret laborativt material kan synliggöra det matematiska innehållet 
tal i bråkform i matematikundervisningen i år 4–6, behövde kvalitativa data samlas in och 
därför valdes en kvalitativ metodansats.  

I kapitlet presenters de metodval som har gjorts och hur studien har genomförts. Först beskrivs 
datainsamlingen med hjälp av intervjuer, därefter redogörs för den innehållsanalys som 
användes för databearbetning och hur variationsteori har varit utgångspunkt för en analys. 
Därefter diskuteras studiens validitet och reliabilitet samt de forskningsetiska ställnings-
taganden som gjorts. 

6.1 Datainsamling 
En fördel med kvalitativ datainsamling är att forskaren vid intervjuer kan ställa följdfrågor och 
på så sätt undvika missförstånd och få fylligare svar (Larsen, 2018, s. 36). Validiteten blir ofta 
högre vid kvalitativa intervjuer just på grund av flexibiliteten som en intervju innebär jämfört 
med t.ex. en enkätundersökning (Larsen, 2018, s. 36). Nackdelarna med kvalitativa 
undersökningar är att det kan vara svårt att generalisera resultaten och att de ofta är mer 
tidskrävande (Larsen, 2018, s. 37). Man kan istället titta på studiens validitet och reliabilitet 
som är viktigt för dess överföringsvärde, dvs. om resultatet är relevant även för andra grupper 
än de som ingår i studien (Larsen, 2018, s. 124).  

Datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer med sju matematiklärare. Då syftet med 
kvalitativa intervjuer är att få fram vad informanterna har för uppfattning och erfarenhet av ett 
fenomen (Larsen, 2018, s. 137), passar insamlingsmetoden med studiens syfte och 
forskningsfråga. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att man har en intervjuguide 
med huvudfrågor (se Bilaga 1. Frågeunderlag till intervjuer) men där man låter samtalet styra 
ordningsföljden samt har möjlighet att ställa följdfrågor (Larsen, 2018, s. 139). Dessa 
följdfrågor har som syfte att få ett mer fördjupat uttömmande svar och kan därför vara av typen 
”Hur menar du?” (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 166). Intervjuerna började med 
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bakgrundsfrågor vilket Larsen (2018, s. 140) menar kan vara ett bra sätt att komma igång. När 
frågorna formuleras bör man bland annat tänka på att inte ställa mer än en fråga åt gången eller 
att använda fackuttryck som man inte vet om informanterna har kunskap om (Larsen, 2018, s. 
142). Intervjuerna inleddes med att informanterna fick definiera vad konkret laborativt material 
innebar för dem och på så sätt sattes en gemensam utgångspunkt. Termer från bland annat 
variationsteorin undveks under intervjuerna om inte informanten tog upp dem först. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades. Dahlgren & Johansson (2015, s. 166) menar att 
detta är viktigt för att analysarbetet ska kunna göras så grundligt som möjligt. 

Intervjuerna gjordes i två omgångar, dels hösten 2018 och dels hösten 2019. Syftet med den 
andra intervjuomgången var att få ett större dataunderlag. Kvalitativa undersökningar innebär 
en flexibilitet där man kan göra förändringar under undersökningens gång och då t.ex. utöka 
informantgruppen och göra fler intervjuer (Larsen, 2018, s. 124). Mellan intervjuomgångarna 
revideras frågeunderlaget något baserat på erfarenheten av de första intervjuerna. Förändringen 
bestod i att frågor bytte plats och följdfrågor grupperades tydligare och syftet var att underlätta 
intervjusituationen. Inga frågor lades till, men en fråga om det konkreta materialets placering 
på skolan togs bort då det inte längre ansågs relevant för undersökningsområdet.  

Intervjuer ger också möjlighet att observera kroppsspråk och tonfall och på så sätt få en bättre 
bild (Larsen, 2018, s. 37). Den fördelen fanns inte i de två intervjuer som genomfördes över 
telefon, men samtalet rörde inte ett ämnesområde där det bör uppfattas som ett större problem. 
En påtaglig nackdel med kvalitativa intervjuer är den så kallade kontrolleffekten, dvs. att den 
intervjuade svarar som de tror förväntas eller det som de tror ger ett bra intryck eller att 
informanten av andra anledningar har svårt att vara ärlig (Larsen, 2018, s. 37). 

6.1.1 Urval 
I kvalitativa undersökningar gör man vanligtvis inga statistiska generaliseringsanspråk vilket 
medför att det inte ställs samma krav på slumpmässigt sannolikhetsurval som vid en kvantitativ 
undersökning (Larsen, 2018, s. 124). Valet av informanter var ett så kallat bekvämlighets-urval, 
eller det som Larsen (2018, s. 125) kallar snöbollsmetoden. Matematiklärare i år 4–6 
kontaktades, i vissa fall efter rekommendationer av andra om vem som skulle kunna vara 
lämplig. Under urvalet togs ingen hänsyn till om läraren använde sig av konkret laborativt 
material i matematikundervisning. Det framgick dock av förfrågan vad undersökningen 
handlar om. Ingen av de tillfråga tackade nej med hänvisning till forskningsområdet.  

Totalt intervjuades 7 lärare som undervisar i år 4–6, några av lärarna har även erfarenhet av att 
undervisa i år 1–3. De intervjuade lärarna hade undervisat i matematik i mellan 6–29 år med 
ett undantag för en lärare som mer nyligen tagit över ansvaret för matematikundervisningen i 
sin klass. De intervjuade lärarna har arbetat i yrket mellan 6–29 år.  

6.2 Databearbetning och analys 
Syftet med studien är undersöka hur lärare med hjälp av konkret laborativt material kan 
synliggöra det matematiska innehållet tal i bråkform med hjälp av konkret laborativt material i 
matematikundervisningen i år 4–6. För att bearbeta insamlade data gjordes en kvalitativ 
innehållsanalys. Arbetet med innehållsanalysen var en induktiv process, vilket innebär att man 
utgår från data och att den inte drivs av forskarens intressen. Det innebär också att det inte finns 
en på för hand bestämd mall för kodning (Braun & Clarke, 2006, s. 83; Lundman & Graneheim, 
2017, s. 221). Syftet med innehållsanalysen var att se vilka för studien relevanta kategorier som 
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kunde tas fram ur materialet, något som ledde till att val av material, resonemang kring syfte, 
val av arbetsmetoder och innehållsbehandling synliggjordes. Alla framtagna kategorier 
beskrivs och diskuteras i följande kapitel men en fördjupad analys gjordes endast på den för 
studien centrala kategorin.  

Databearbetningen genom en innehållsanalys genererade fyra kategorier varav en står i fokus 
för studien, Matematiskt innehåll. För att kunna svara på forskningsfrågan om på vilket sätt 
lärare använder konkret laborativt material för att synliggöra innehållet tal i bråkform, behöver 
de innehållsliga aspekterna lyftas fram. För att göra detta analyserades kategorin Matematiskt 
innehåll med hjälp av variationsteori för att se vilka variationsmönster som lärarna använde sig 
av samt vilka kritiska aspekter som de identifierat. Syftet var inte att se vilka variationsmönster 
och kritiska aspekter som lärarna explicit (angav att de) använde utan att se vad som var möjligt 
att lyfta fram och synliggöras. Arbetet med den fördjupade analysen gjordes på den latenta 
nivån och processen var deduktivt. En deduktiv analysprocess utgår av forskarens intresse inom 
ämnet och blir därför oftare en detaljerad beskrivning av ett mindre område. Till skillnad från 
vid induktion utgår man vid deduktion från en mall (Braun & Clarke, 2006, s. 83; Lundman & 
Graneheim, 2017, s. 221).  

6.2.1 Innehållsanalys 
Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att organisera, hitta och beskriva relevant data men 
metoden ger även utrymme för tolkning genom analys av teman (mönster) (Braun & Clarke, 
2006, s. 79). Vid en kvalitativ innehållsanalys kan tolkningar göras på olika abstraktionsnivåer, 
dels genom analys av textens manifesta innehåll, dvs. det som texten konkret säger, och dels 
genom analys av textens latenta innehåll, dvs. vad som sägs mellan raderna (Graneheim & 
Lundman, 2004, s. 106). Om analysen görs av det manifesta innehållet innebär det att man 
identifierar teman som är explicita och som rör vad informanterna sagt, data sammanfattas och 
tolkas för att sedan ligga till grund för teoribildning kring mönstren och vad dessa kan innebära 
(Braun & Clarke, 2006, s. 84–85). En analys av det latenta innehållet identifierar teman hos 
underliggande idéer och antaganden som antas forma det manifesta innehållet, vilket innebär 
tolkning (Braun & Clarke, 2006, s. 84–85). Enligt Braun & Clarke (2006, s. 84–85) fokuserar 
den tematiska analysen oftast på en av dessa nivåer. De transkriberade intervjuerna har 
framförallt analyserats på den manifesta nivån, då resultatet beskrivs och tolkas för att sedan 
disktureras.  

Ett första steg i arbetet med innehållsanalysen var att förkorta analysenheten4 (Graneheim & 
Lundman, 2004, s. 106). Graneheim & Lundman (2004) menar att processen bör ses som 
kondensering då detta implicerar förkortning men samtidigt innebär att textens innebörder 
kvarstår. Arbetet med att bearbeta de transkriberade intervjuerna började därför med att det, 
för studien, relevanta innehållet i varje intervju flyttades till varsin tabell. Nästa steg är 
abstrahering vilket görs genom skapandet av koder, kategorier och teman (Graneheim & 
Lundman, 2004, s. 106). Koder är korta beskrivningar av meningsenhetens innehåll och ska ge 
underlag för nya sätt att se textens innehåll. Skapandet av kategorier är centralt i kvalitativ 
innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004, s. 107). En kategori är en samling koder med 
liknande innehåll (Lundman & Graneheim, 2017, s. 225). Innehållet i de sju intervjutabellerna 
                                                 
4 Begreppet analysenhet kan referera till flera olika saker, Graneheim & Lundman (2004, s. 106) föreslår en 
intervju som en lagom stor analysenhet.  
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kodades och sorterades i kategorierna Process (undervisnings- och lärprocesser), Material 
(vilket material som användes) och Innehåll (hur det matematiska innehållet behandlades). 
Processkategorin kom senare att delas upp i kategorierna Syfte (till stor del koden Abstrakt – 
konkret) och Arbetssätt (till stor del koderna Laborerande och Konkretiserande) eftersom detta 
återspeglade materialet bättre. När de tre kategorierna hade blivit tydliga slogs de sju 
individuella tabellerna ihop i tre tabeller, en för varje kategori. Därefter bearbetades de nya 
tabellerna för att se att de olika kategorierna var tydligt avgränsade, vilket innebär att ingen 
data ska passa in i mer än en kategori och att ingen relevant data blir kategorilös (Graneheim 
& Lundman, 2004, s. 107). Graneheim & Lundman (2004, s. 107) menar dock att det inte alltid 
går att gör den typen av avgränsningar där data endast ingår i en kategori.  

I Tabell 1 presenteras de slutgiltiga koderna som användes samt de kategorier de fördelades i. 
För exempel på hur det insamlade materialet kodades och kategoriserades se Bilaga 3. 
Innehållsanalystabeller. 

Tabell 1. Innehållsanalysens koder och kategorier. 

Kod Kategori 
Konkret material 

Material Laborativt material 
Rikt material 
Bilder/rita 
Abstrakt-konkret lärprocess Syfte med materialet Abstrakt-konkret undervisningsprocess 
Laborerande undervisningsprocess Arbetssätt Konkretiserande undervisningsprocess 
Lika delar 

Matematiskt innehåll Nämnaren/täljaren 
Representationsformer 
Bråkets funktioner 

 

Slutligen har den resulterande texten lästs för att se om det finns några teman som kan lyftas 
fram. Ett tema är något som förekommer upprepat, i flera kategorier och koder (Graneheim & 
Lundman, 2004, s. 107). Det är dock inte frekvensen av förekomster som avgör ett temas 
betydelse utan det bestäms av forskaren och forskningsfrågorna (Braun & Clarke, 2006, s. 82; 
Graneheim & Lundman, 2004, s. 107).  

6.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet är ett mått på huruvida forskningen nått det uppsatta målet, dvs. undersöks det som 
forskningen syftade till att undersöka (Thornberg & Fejes, 2015, s. 258). Enligt Larsen (2018, 
s. 129) handlar validitet vid kvalitativ forskning om bekräftbarhet, trovärdighet och 
överföringsvärde. Bekräftbarhet avser om undersökningen svarar på de frågor som ställts och 
om insamlade data ger ett underlag för att bekräfta slutsatserna. Trovärdighet handlar om att 
de tolkningar som görs ska vara trovärdiga och överförbarhet handlar om att de slutsatser som 
dras ska kunna överföras till andra grupper. Ett sätt att styrka validitet är att vara transparent i 
hur analysen har genomförts och på vilka grunder tolkningar gjorts och slutsatser har dragits 
(Larsen, 2018, s. 130). På liknade sätt menar Kihlström (2007b, s. 164, 2007a, s. 231) att ett 
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mått på validiteten för kvalitativa studier är kommunicerbarheten, dvs. att de som läser ska 
förstå vad som beskrivs och förstå resultaten (Kihlström, 2007a, s. 231).  

Inför den andra intervjuomgången reviderades frågeunderlaget för att ytterligare fokusera på 
forskningsfrågorna och på så sätt skapa ett säkrare underlag för analys och slutsatser. För att 
synliggöra och tydliggöra analysarbetet presenteras de kategorier och koder som har tagits fram 
under databearbetningen (se Tabell 1) samt även exempel på hur innehållet kategoriserats (se 
Bilaga 3. Innehållsanalystabeller).  

Reliabilitet handlar om precision och pålitlighet (Larsen, 2018, s. 61) och det kan t.ex. vara 
viktigt att undersökningar utformas så att någon annan kan göra samma undersökning och då 
få ett samstämmigt resultat (Larsen, 2018, s. 61–62). För att samma resultat ska kunna nås av 
en annan forskare måste det vara tydligt hur undersökningen genomförts t.ex. måste kategorier 
vara noggrant beskrivna (Kihlström, 2007b, s. 164). En studies resultat är också mer trovärdigt 
om utdrag från insamlad data presenteras i texten (Kihlström, 2007c, s. 54). Ett annat sätt att 
öka reliabiliteten är att vara noggrann vid datainsamlingen, t.ex. genom att spela in intervjuer 
eftersom man då får med allt som sägs (Kihlström, 2007a, s. 232).  

Då intervjuerna spelades in har det varit möjligt att göra en korrekt återgivning av det som 
sades under intervjuerna samt gå tillbaka och kontrollera om något verkat otydligt i 
transkriberingarna. Genom att använda innehållsanalys som bearbetnings- och analysmetod har 
arbetet varit systematiskt och väldokumenterat. Det har även här varit möjligt att gå tillbaka 
och kontrollera att ingen mening gått förlorad.  

6.4 Forskningsetiska avvägningar 
Vetenskapsrådets forskningskrav säger att berörda deltagare ska ges fullständig information 
(informationskravet), att alla deltagare ska ge sitt uttryckliga samtycke (samtyckeskravet), att 
datainsamling och lagring ska göras på ett sådant sätt att största möjliga konfidentialitet kan 
uppnås (konfidentialitetskravet) samt att det insamlade materialet endast ska användas till 
forskning (nyttjandekravet) (Björkdahl Ordell, 2007, s. 26–27; Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). 
Andra viktiga etiska avvägningar och hänsyn ska tas med deltagaren i centrum t.ex. i val av 
undersökningsområdet samt hur allmänintresset kan vägas mot deltagarnas intresse (Larsen, 
2018, s. 16; Vetenskapsrådet, 2017, s. 7, 39). 

Innan intervjuerna genomfördes fick alla deltagare ta del av informationsbrevet (Se Bilaga 2. 
Informationsbrev) och bekräfta att de förstod och accepterade förutsättningarna för intervjun 
och studien. Innan intervjun förklarade jag ännu en gång studiens syfte samt hur jag skulle 
hantera konfidentialitetskravet, dvs. att inga namn eller andra identifierande uppgifter 
förekommer någonstans i min dokumentation samt att dokumentation och ljudfiler slängs när 
examensarbetet är avslutat och godkänt.  

7 Resultat 
I följande kapitel presenteras de kategorier som togs fram i arbetet med innehållsanalysen. 
Innehållsanalysen fyra kategorier och deras förhållande till varandra kan ses i Figur 6. 
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Figur 6. Innehållsanalysens kategorier. 

Eftersom det behövs en gemensam förståelse för vilken typ av material som diskuteras 
presenteras kategorin Material först med en indelning av de olika typerna av material de 
intervjuade lärarna diskuterade och materialets abstraktionsnivå. Kategorin Syfte beskriver hur 
lärarna resonerade kring sitt användande av konkret laborativt material och dess förhållande 
till det matematiska innehållet. Därefter presenteras Kategorin Arbetssätt där de intervjuade 
lärarna berättar om hur de använder det konkreta laborativa materialet. I kategorin presenteras 
lärarnas beskrivning av när material används, vem som använder det samt hur det används, 
dvs. konkretiserande respektive laborerande arbetssätt. Den fjärde kategorin Matematiskt 
innehåll beskriver lärarnas användande av konkret laborativt material för att behandla det 
matematiska innehållet. För att få fram den innehållsliga aspekten gjordes en fördjupad analys 
med hjälp av variationsteori för att se vilka variationsmönster lärarna använder sig av och vilka 
kritiska aspekter man kan identifiera.  

7.1 Lärarnas val av konkret material  
I kategorin Material framkom att de intervjuade lärarna använder sig av en rad olika material i 
sin matematikundervisning om tal i bråkform samt hur de resonerar kring konkret respektive 
laborativt material. 

7.1.1 Olika typer av material 
De intervjuade lärarna använder sig av en mångfald av material i sin undervisning om tal i 
bråkform. Lärare 2 säger att hen använder ”t.ex. tallinje, pengar, bråkspel, något man kan hålla 
i”, Lärare 3 säger ”så som jag egentligen ser laborativt material är det sådant man kan skapa 
med t.ex. kuber som man kan fixa med själv […] tårtbitar, men även kortlekar och tärningar” 
och så har de ett ”kortspel där man ska lägga lika eller högre med bråktal, decimaltal och 
procent”. Lärare 6 beskriver materialet hen använder som att ”det kan vara alltifrån specifikt 
material som handlar om matematik t.ex. bråkstavar till att man har spel som handlar om bråk 
och matematik.”. Lärare 5 exemplifierar med ”kortlekar, bråkmemory, bråkbräde och spel”. 
Lärare 4 säger ”inte bara plockmaterial, men mycket plockmaterial” och Lärare 7 säger att ” 
Det är oändligt, men det normala som man tänker först på är väl olika sorters plockisar” och 
nämner även ”centikuber, tallinjen i fysisk form med t.ex. post-itlappar”. 

En del av det material som används är sådant som kan ses som mer vardagsnära. Några av 
lärarna problematiserar detta. Lärare 1 menar att ”vissa representationer kanske inte är aktuella 
för barn längre som t.ex. den analoga klockan. Lärare 4 säger att det ”är svårt med rikt material 
som pengar, det symboliserar något mer än bara siffror. Det är väldigt specifikt med specifika 
egenskaper som gör det svårt att översätta.” och att ”[cirkeldiagram i form av] pizzor tar bort 
fokus från matematiken.”. Lärare 4 menar också att det finns ” material som t.ex. bråkplank 
som passar för klassrummet men som inte är användbara annars.”  

ARBETSSÄTT INNEHÅLL 

MATERIAL SYFTE 
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Några av lärarna knyter inte den laborativa aspekten direkt till en viss sorts material. Lärare 1 
menar att laborativt material är ”allt material som går att röra och flytta” och säger vidare att 
hen använder mycket magnetmaterial vid undervisning om tal i bråkform. Lärare 6 säger att 
”för mig är laborativt allt som inte har med böcker eller papper att göra. Det kan vara alltifrån 
specifikt material som handlar om matematik t.ex. bråkstavar till att man har spel som handlar 
om bråk och matematik.” och Lärare 4 säger att det är ”allt som kan få barnen att förstå vad 
siffor är”.  

Det finns material som lärarna tvekar inför om de ska kalla dem för laborativa eller inte. Här 
ligger också skillnaden mellan konkret material och laborativt konkret material. Ett sådant 
exempel är spel. Lärare 3 nämner att de ”använder mycket spel och liknande men det kanske 
inte är så laborativt.” och Lärare 5 säger att ”spel kanske inte är så jättelaborativt”. Även Lärare 
2 indikerar att spel kanske inte är laborativt material när hen säger: ”men jag lägger även in 
spel”.  

7.1.2 Material på olika abstraktionsnivåer 
Ritmaterial, eller snarare handlingen att rita, är ett område där de intervjuade lärarna har olika 
syn hur det ska kategoriseras. Lärare 3 menar att rita kan vara ett steg mellan konkreta och 
abstrakta representationer, och säger att ”ofta kan de gå vidare från det konkreta materialet till 
att rita”. Lärare 1 gör också en skillnad på att rita och det konkreta laborativa materialet när 
hen berättar att ”jag tror det ger en ökad förståelse, jämfört med att t.ex. rita, att sitta med 
materialet i händerna och kunna flytta runt.”. På liknade sätt menar Lärare 2 att ”en bild ger 
mycket och ett material de kan hålla i ger ännu större förståelse.” Andra inkluderar rita som en 
del i ett laborativt arbete, Lärare 7 säger att ”konkret material tänker jag också är att man kan 
färglägga och så.” 

På samma sätt ses fysiska representationer av t.ex. tallinjen och cirkeldiagram/tårtbitar som 
mer konkreta än deras ritade motsvarigheter. Lärare 4 säger att det är ”mycket mer konkret 
med en fysisk tallinje än en ritad på tavlan.” 

7.2 Syftet med materialet 
Kategorin Syfte beskriver hur de intervjuade lärarna resonerar kring sitt användande av konkret 
material i undervisningen om tal i bråkform och vad de berättar om varför de använder 
materialet samt vilka utmaningar de möter. 

Bland de intervjuade lärarna finns en konsensus att det konkreta materialet är till för att 
eleverna ska förstå den abstrakta matematiken. Lärare 6 menar att ”det hjälper [eleverna] med 
förståelsen” och att ”de kan inte se det i huvudet och då känner jag att det behövs konkret 
material att visa med”. Lärare 3 menar att eleverna ”kanske inte förstår det skriftliga innan det 
blir förtydligat”. Lärare 2 säger att hen ”absolut tror att det bidar till större förståelse om man 
får rita eller hålla på med t.ex. tårtbitar eller göra egna”.  

Syftet med att använda konkret laborativt material i undervisningen om tal i bråkform verkar 
framförallt vara att konkretisera innehållet. ”Det tydliggör och synliggör för alla oavsett vilken 
nivå man befinner sig på”, säger Lärare 1. Lärare 7 anser att det är ”nödvändigt med konkret 
material vid bråk för att visualisera och organisera” medan Lärare 5 säger att målet är att 
”försöka bygga en brygga mellan det abstrakta och det konkreta”. Lärare 6 menar att ”det 
laborativa materialet är ett verktyg som hjälper eleverna med förståelsen.” Lärare 5 säger att 
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vissa delar är väldigt abstrakta och ”då är det väldigt viktigt att kunna konkretisera och Lärare 
7 säger att ”bråk är verkligen ett område där jag använder mycket laborativt material eftersom 
det känns väldigt abstrakt och är ett svårt område för eleverna att ta in.” 

Laborativt material kan även vara ett sätt att synliggöra hur elevernas lärprocesser och var det 
svårigheter och problem uppstår. ”Det synliggör verkligen var problemet dyker upp”, menar 
Lärare 1, och Lärare 7 menar att ”utan konkret material kan eleverna lära sig hur man räknar 
ut något men förstår inte varför det är så”. Lärare 1 menar också att konkret material ”kan 
användas för att utmana alla barn att visa, eller bevisa att det blev så här”. Även Lärare 5 pekar 
på att materialet kan synliggöra elevers bristande förståelse och säger att ”andra förstår den 
abstrakta matten men har ingen aning om vad det innebär i verkligheten, att det är mer än 
siffror.” 

7.2.1 Utmaningar med konkret laborativt material 
Elevers förmåga att växla mellan olika representationsformer och abstraktionsnivåer är centralt 
i undervisningen, men att det är också den stora utmaningen enligt de intervjuade lärarna. 
Lärare 6 säger att ”det är svårt att överföra den kunskap de har kring det konkreta till det 
abstrakta” och Lärare 2 menar att den stora ”utmaningen är kopplingen mellan det konkreta 
och det abstrakta”. 

Framförallt framkommer det att det uppstår svårigheter med att generalisera kunskapen och att 
elever har svårt att överföra kunskapen från en konkret representationsform till en abstrakt 
representationsform. Lärare 1 menar att ”vi försöker konkretisera och göra det lätt och 
tillgängligt […] man ser ändå att vissa inte befäster eller kan omsätta det”. Lärare 6 håller med 
att ”det är svårt att överföra den kunskap de har kring det konkreta till det abstrakta” och ”det 
kan verka som att de har förstått något, men så ska man räkna i boken och så förstår de inte alls 
att det är samma sak.”. 

Förutom att inte kunna överföra kunskapen mellan olika abstraktionsnivåer är det även svårt 
för elever att generalisera kunskapen till att t.ex. gälla olika konkreta representationer. Lärare 
6 har erfarenheten att ”ibland fungerar saker i undervisning men så upptäcker man i nästa steg 
att de har kopplat det till ett visst material”. Lärare 4 menar att ”svaga elever kan knyta 
kunskapen till materialet och ha svårt att släppa det [och man måste] visa på olika sätt så att de 
förstår att begreppet inte bara gäller för plockmaterial”. 

Det är inte bara innehållet som kan missförstås av eleverna om man inte är tydligt med 
kopplingen mellan konkret material och det matematiska innehållet. Lärare 3 poängterar att 
”elever kanske uppfattar [laborerandet] mer som lek eller så gör man bara utan att tänka på vad 
man gör. Man måste vara tydlig med syfte och koppla det man gör till det man skriver på 
tavlan.” 

7.3 Arbetssätt 
I kategorin Arbetssätt återfinns hur lärare pratar om hur de arbetar för att göra svåra abstrakta 
matematiska begrepp konkreta och därmed mer lättillgängliga för eleverna. Det som 
framkommer är när och vem som använder materialet men även hur det används för att hjälpa 
eleverna att förstå tal i bråkform. 

När det gäller vem som använder det laborativa material skiljer sig de intervjuade lärarnas 
berättelser något åt. Lärare 1 menar att alla vinner på att plocka med konkret material ”jag tror 
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på att plocka, plocka det jag kan röra, ändra på” medan lärare 5 säger att ”det kanske räcker att 
de får se vid tavlan”. Lärare 6 menar att man bör alternera hur man använder det konkreta 
materialet då ”alla lär på olika sätt, vissa genom att lyssna, vissa genom att prova, vissa genom 
att titta och kopiera efter”.  

Det finns dock en samstämmighet i att alla lärare använder konkret material vid introduktioner 
och gemensamt arbete. Lärare 2 säger att ”vi gör mycket tillsammans, jag modellerar och de 
gör samtidigt […] och sen gör eleverna själva” och Lärare 6 berättar att hen ”försöker jobba 
mycket tillsammans”. Lärare 1 säger att ”man ska inte tro att konkretionsmaterial är något 
självklart utan det är vi som måste införa det som något som underlättar. Först för alla och 
sedan för en del.” Lärare 7 berättar att ”först brukar jag börja ett nytt område med att ta upp 
centrala begrepp […] och så brukar jag försöka visa dem”. Lärare 6 säger att hen ”försöker nog 
få in det [hela tiden], sen tycker jag alltid att det är en vits att ha det alltså just vid 
introduktionen, det är väl då, annars är det inte något specifikt moment som jag känner att är 
viktigare än det andra.” 

Lärare 3 beskriver hur hen låter eleverna arbeta laborerande men ”sen har jag ju ofta ett 
[arbetsunderlag] det är tydligt vad man ska göra, det är ganska uppstyrt vad du ska göra och 
vad du ska träna, att hålla i dom lite och koppla hela tiden vad är det vi tränar när vi gör det 
här.”  

Andra exempel på laborativt arbetet är hur Lärare 3 förklarar att eleverna kan få en känsla för 
bråk genom att ”använda t.ex. centikuber för att bygga bråk med.” och Lärare 6 beskriver hur 
”vi hade olika långa stavar och de fick komma fram och jämföra vad som händer om man 
lägger ut 2/3 så och 3/4 så”. Lärare 1 beskriver hur eleverna med hjälp av t.ex. tårtbitar ”kan 
testa och se hur de olika delarna passar ihop, de kanske kan delas upp i par”. Lärare 7 säger att 
efter introduktionen ”så brukar jag ha laborativt material så att barnen kan få konkretisera vad 
begreppen betyder.” 

Ett annat arbetssätt är att eleverna har t.ex. plockmaterial på bänken när det arbetar med 
räkneuppgifter. Lärare 4 menar att materialet till stor del är ”ett verktyg för svaga elever [och] 
de som inte har problem behöver inte använda materialet, de ser [innehållet] redan framför 
sig.”. Även Lärare 5 ser det konkreta materialet som ett verktyg när ”elever använder det 
konkreta materialet för att lösa uppgifter som annars skulle varit abstrakta.”  

Arbetet med konkret laborativt material i undervisningen om tal i bråkform fokuserar mycket 
på att hjälpa elever att skapa kopplingen mellan konkreta och abstrakta representationer. Många 
av de intervjuade lärarna beskriver hur de växlar mellan abstrakta och konkreta 
representationsformer eller använder dem samtidigt. Lärare 3 säger att ”för att eleverna ska 
kunna koppla det konkreta till det abstrakta måste man hela tiden koppla till det matematiska 
språket på tavlan”, även Lärare 5 resonerar på samma sätt och säger att ”vi arbetar konkret 
samtidigt som arbetar med abstrakta saker”. Lärare 7 beskriver processen som att ”först gör 
man det abstrakta konkret och sen arbetar man sig tillbaka till det abstrakta igen.”. 

7.4 Matematiskt innehåll 
I kategorin Matematiskt innehållet återfinns hur tal i bråkform representeras och behandlas av 
de intervjuade lärarna. Den analys utifrån variationsteorins variationsmönster kontraster, 
generalisering och fusion som gjorts presenteras under respektive underrubrik. Sist presenteras 
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de kritiska aspekter som kan plockas fram ut lärarnas sätt att prata om det matematiska 
innehållet.  

Genom de tre tidigare kategorierna har vi sett att de intervjuade lärarna betonar vikten av att 
konkretisera det matematiska innehållet tal i bråkform. Vidare har det konstaterats att elever 
behöver få se olika representationsformer för att med hjälp av generaliseringar kunna 
transformera den kunskap då fått av att arbeta med det konkreta materialet. I intervjuerna har 
det framkommit att detta till stor del handlar om förståelsen för olika representationsformer 
och hur ett bråk kan uttryckas på olika sätt. Hur detta relaterar till olika variationsmönster 
beskrivs i det följande.  

7.4.1 Kontraster 
Konstraster är det variationsmönster där syftet är att lära sig urskilja ett innehåll genom att 
kontrastera det med vad det inte är. I det här fallet innebär det att visa eleverna vad som inte är 
ett tal i bråkform och då är jämförelser är en användbar arbetsmetod.  

Det område där de flesta av lärarna använde sig av kontraster är när det gäller bråkets funktion 
som del av helhet (area) och att då måste alla delar vara lika stora. Lärare 6 påpekar vikten av 
”förståelsen för att alla delar måste vara lika stora för att det ska kunna vara ett bråk.”, Lärare 
3 exemplifierar med ”skillnaden mellan två delar och hälften” och Lärare 1 säger att ”Det 
viktiga är att det alltid är exakt lika.” För att kunna förklara detta behöver man visa på vad som 
inte är ett bråk. 

 

Tal i bråkform har en relativ aspekt där nämnaren anger hur många delar det finns, men där det 
inte finns någon information om vad helheten innebär. Vi kan med andra ord inte sätta en enhet 
efter talet om vi inte vet storheten. Lärare 3 menar att det är svårt för eleverna att förstå att ”en 
del är del av någonting, och att det hela är föränderligt och kan vara olika.” Lärare 4 säger att 
”att bråktal säger ingenting om hur stort någonting är, om du inte vet hur stor helheten är.” 
Lärare 1 sätter fokus på urskiljning av nämnarens funktion och säger att ”det svåra med bråk 
är att de ska förstå att det är siffran där nere som bestämmer hur många delar det är”, samt 
förklara hur hen arbetar med nämnaren medan täljaren hålls invariant genom att berätta att 
”efter det går jag vidare till att man kan dela och dela igen”. Även Lärare 7 menar att det är 
svårt för eleverna att urskilja nämnaren, ”Det svåra med bråk är om nämnaren är hög så låter 
det som ett högt tal, så att storleksordna bråk något som är väldigt svårt.” 

7.4.2 Generalisering 
För att eleverna ska kunna generalisera sin kunskap och inte knyta den till specifik 
representationsform låter lärarna eleverna möta tal i bråkform genom olika 
representationsformer. Lärare 2 menar att ”om man haft bara cirklar så kan eleverna ofta bara 
cirklar så det är viktigt att använda olika.”. Lärare 1 säger ”dels att man kan dela en cirkel på 
mitten, dels att man kan dela en rektangel på mitten […] det är viktigt att man visar det på olika 
sätt”. Genom att variera representationsform kan läraren ge eleven möjligheter att överföra 
kunskapen från en form till en annan och på så skapa förutsättningarna för att kunskapen 
generaliseras. Lärare 3 beskriver hur hen låter eleverna ”få möta ett bråk på olika sätt, skriva 
det med siffror, se en bild, prata om tallinjen”, och använder då representationsformer på olika 
abstraktionsnivåer. Lärare 3 menar också att det är ”viktigt att visualisera bråk och visa delarna 
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med hjälp av olika geometriska figurer men även remsor, klossar.”, och använder då olika 
former av konkreta representationer. 

Generalisering består dock inte bara i att kunna överföra kunskapen från arbete med konkret 
material till matematikspråk utan avser även tal i bråkforms olika funktioner. Lärare 4 menar 
att man måste visa ”att en halv inte bara är en halv cirkel”, då hen har erfarit att ” även om de 
t.ex. ska ta del av antal så ritar de ändå cirkeldiagram [och att man måste] prata om att en halv 
kan vara hälften av den här högen kulor.”  

7.4.3 Fusion 
Variationsmönstret fusion innebär att kunna urskilja mer än en aspekt samtidigt, i fallet med 
tal i bråkform kan det vara att kunna urskilja täljaren och nämnaren samtidigt.  

När det gäller det matematiska innehållet i undervisning om tal i bråkform pratar de intervjuade 
lärarna om att eleverna ska förstå att tal i bråkform kan vara ekvivalenta även om nämnaren är 
olika, dvs. bråkets funktion att visa proportion. Lärare 3 säger att det är ”så att de kan se hur de 
olika delarna hänger ihop, att en halv är samma som två fjärdedelar”. Lärare 6 resonerar på 
samma sätt att det är viktigt att eleverna lär sig att ”att en halv är lika mycket som tre 
sjättedelar”. Eleverna behöver förstå både täljare och nämnare samt deras relation till varandra 
för att kunna förlänga och förkorta. Lärare 7 menar bland annat att ”eleverna lär sig att 1/2 och 
2/4 är lika mycket men de vet inte varför eller hur det hänger ihop”.  

Fusion är även nödvändigt för att t.ex. kunna storleksordna tal i bråkform. Lärare 7 berättar hur 
hen använder tallinjen: ”En favorit hos mig är tallinjen och att sortera bråk på den, och även att 
ta in bilder på tårtbitar och sen decimaltal, procent osv. så att man får in det sambandet.” Att 
eleverna har svårt att storleksordna bråk påverkas även av deras förmåga att förstå betydelsen 
av nämnaren. Lärare 6 ” Det är svårt för dem att jämföra bråk och se vad som är störst av t.ex. 
3/4 och 2/3.”.  

7.4.4 Kritiska aspekter 
Det lärandeobjekt som den här studien utgår från är förståelse för tal i bråkform. För att 
eleverna ska kunna urskilja bråktal behöver de bli medvetna om bråktalens behöver lärare vara 
medvetna om de kritiska aspekterna (Sveider, 2016, s. 13). En kritisk aspekt är något som är 
nödvändigt för att förstå lärandeobjektet men som eleven ännu inte urskiljer och kan delas upp 
i sådana som finns i den aktuella gruppen elever och de sådana som läraren av erfarenhet genom 
erfarenhet är potentiella kritiska aspekter (Sveider, 2016, s. 13).  

I det ovanstående materialet framträder några kritiska aspekter som vanligast förekommande:  

• Att alla delar måste vara lika 
• Att bråk kan ha olika funktioner (del av helhet, del av antal, proportion.) 
• Att nämnare bestämmer det totala antalet och vad det betyder för bråkets storlek 

7.5 Sammanfattning av resultatet 
De intervjuade lärarna arbetar med en variation av konkret material i sin 
matematikundervisning, både avskalat och rikt material, bråkspecifikt material och material 
som kan kategoriserar på olika abstraktionsnivåer. De intervjuade lärarnas definition av 
konkret laborativt material varierade, där en del lärare fokuserade mer på den konkreta 
aspekten och inkluderade t.ex. spel, medan andra fokuserade mer på den laborativa aspekten. 
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 De intervjuade lärarna anger flera syften med att använda konkret laborativt material i 
undervisningen, såsom avbrott från räkneboken och att väcka intresse och engagemang hos 
eleverna. Det främsta syftet är dock att konkretisera vad som anses vara ett abstrakt 
matematiskt innehåll, dvs. tal i bråkform. Till stor del så var de av lärarna beskrivna arbetssätten 
konkretiserande arbetssätt, men färdighetsträning och laborationer var också något som 
förekom. Konkretiseringen avsåg att ge eleverna en fysisk representation av innehållet och var 
en del i en arbetsprocess som ofta såg ut som följer: ett abstrakt begrepp presenteras (av läraren) 
→ begreppet konkretiseras (av lärare och elever) ↔ begreppet abstraheras igen (av lärare och 
elever).  

Det matematiska innehållet behandlades främst utifrån variationsmönstret generalisering, 
vilket innebär att lärarna använde ett konkret material för att hjälpa eleverna att generalisera 
sin förståelse för tal i bråkform. Det förekom även kontrast och fusion. Vad gäller kritiska 
aspekter så identifierades bland annat elevers svårigheter att förstå täljarens och nämnarens 
funktioner.  

8 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras hur studiens resultat har påverkats av vald metod och 
genomförandet samt hur studiens resultat kan relateras till den bakgrund och forskning som 
tidigare presenterats. 

8.1 Metoddiskussion  
Studien fokuserade på två aspekter hos det använda material, dess konkreta egenskaper och 
dess laborativa egenskaper. Som resultatet visar ligger fokus främst på materialets konkreta 
egenskaper. Om studiens syfte även inkluderat digitalt laborativt material kanske den 
laborativa aspekten hade varit tydligare, samtidigt hade det tagit bort fokus från materialets 
konkretiserande aspekter. Då konkretisering av det matematiska innehållet varit ett tydligt syfte 
med användandet av materialet hos de intervjuade lärarna känns avgränsningen som ett rimligt 
val. 

8.1.1 Datainsamling 
Datainsamlingen var kvalitativ för att passa ihop med studiens syfte och frågeställningar. Detta 
kan göra att resultatet blir svårare att generalisera då antalet informanter är lägre på grund av 
att en kvalitativ studie är mer tidskrävande. En kvantitativ ansats, med t.ex. enkät som 
datainsamlingsmetod, hade varit möjlig men då hade andra kvaliteter gått förlorade. De 
kvalitativa semistrukturerade intervjuerna gav möjlighet att ställa följdfrågor (Larsen, 2018, s. 
36) och gjorde det möjligt att diskutera samma ämnesområden utifrån olika vinklar och på så 
sätt garantera fylliga svar med hög validitet och reliabilitet. Urvalet av informanterna var ett 
bekvämlighetsurval (Larsen, 2018, s. 125), vilket kan har påverkat resultatet. Samtidigt så är 
det en, både geografisk och erfarenhetsmässig, spridning på informanterna som kan vara 
positiv. En fördel vid intervjuer är att man kan läsa av t.ex. kroppsspråk vilket inte var möjligt 
vi de två intervjuer som gjordes över telefon. Det finns dock inget som pekar på att detta skulle 
ha påverkat resultatet. 

Dahlgren & Johansson (2015, s. 166) menar att det är viktigt att inte använda facktermer som 
informanterna kanske inte förstår. Det är också tänkbart att även informanterna på liknande sätt 
ha valt att inte använda vissa begrepp och termer. Under intervjuerna gjordes valet att inte 
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använda variationsteorins begrepp om inte informanten använde dem först, framförallt för att 
inte lägga ord i munnen på informanterna. Då variationsteorin använder specifika begrepp och 
termer kan detta ha gjort att mening gått förlorad som hade framkommit om dessa begrepp 
använts. Att intervjuerna handlade om konkret laborativt material kan ha påverkat att det 
variationsmönster som främst setts är generalisering med hjälp av bland annat konkreta 
representationsformer och varför deltagarna inte pratade mer om kontraster och fusioner.  

Ett sätt att komma runt de nackdelar som intervjuerna innebar hade varit att, som ett alternativ 
eller komplement till intervjuerna, genomföra observationer av matematiklektioner (se t.ex. 
Larsen, 2018). Då hade eventuella variationsmönster kunnat ha observerats direkt och på så 
sätt resultatet kanske kunna bli tydligare. Då undersökningsområdet är ganska smalt hade 
informanterna fått bli ombedda att genomföra lektioner om tal i bråkform där de använder 
konkret material på det sätt de vanligen skulle ha gjort. Med allt för många krav på 
omständigheterna kring lektionen finns det en stor möjlighet att resultatet inte hade blivit 
riktigt. För att få ett säkert resultat hade det troligen även behövts flera observationer av samma 
lärare, vilket det tidsmässigt inte fanns rum till i studien. 

8.1.2 Databearbetning och analys 
Insamlade data bearbetades med en innehållsanalys. Graneheim & Lundman (2004, s. 111) 
menar att eftersom det ofta är samma person som genomför både intervju och analys kommer 
den personens förförståelse vara viktigt för resultatet. Som forskare är då möjligheten stor att 
man påverkar resultatet om man inte är medveten om sin egen förförståelse. Det har därför 
gjorts ansträngningar att vara transparent, systematisk och noggrann i analysen (se Kap 6.2 
Databearbetning och analys). Denscombe (2018, s. 403) menar att innehållsanalysen styrka 
ligger i kvantifiering av data och att det gör att forskare inte behöver gissa sig fram, å andra 
sidan innebär det också att data kan plockas ur sitt sammanhang. Det kan göra det svårt att 
behålla en texts underliggande mening då inte hänsyn tas till vad som sägs innan och efter. 
Materialet har därför försökts hållas ihop så länge så möjligt vad gäller t.ex. de kondenserade 
utdragen. Av den anledningen har också koderna och kategorierna försökt begränsas i antal. 
Den induktiva processen gjorde att flera kategorier som inte direkt syftar till att svara på 
forskningsfrågan togs fram. Det är dock ett nödvändigt arbete eftersom man inte kan säga vad 
som är viktigt förrän innehållsanalysen är klar. De tre kategorierna hjälper också till att på ett 
förtjänstfullt sätt beskriva hur lärare arbetar med konkret material och hur de då förhåller sig 
till det matematiska innehållet, något som problematiserades i inledningen av uppsatsen.  

Vidare har avstämning mot syfte och forskningsfrågan skett under arbetets gång och i den mån 
materialet har visat en annan väg har syfte har syfte och forskningsfrågor justerats. Då en 
innehållsanalys kan göras på olika sätt, är viktigt att de frågor som ligger till grund för 
forskningen, datainsamlingen och analysen är genomtänkta (Braun & Clarke, 2006, s. 86).  

8.2 Resultatdiskussion 
I följande kapitel kommer studiens resultat diskuteras utifrån den forskning som tidigare 
presenterats och syftar till att besvara studiens forskningsfråga och därmed uppfylla studien 
syfte. Texten är indelad på samma sätt som resultatkapitlet och följer därmed de kategorier som 
togs fram i innehållsanalysen. 

Studiens syfte samt forskningsfråga fokuserar delvis på den innehållsliga aspekten av 
undervisning om tal i bråkform samt hur den behandlas av de intervjuade lärarna i deras 
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användande av konkret laborativt material. Det gör att innehållsanalyskategorin Matematiskt 
innehåll är den kategori vars innehåll främst svarar mot forskningsfrågan. I de andra 
kategorierna framkommer dock ett genomgående tema som handlar om lärarnas fokus på 
material kontra innehåll något som både Skolverkets (2011, s. 9–11) studie och tidigare 
forskning (Ball, 1992; Boggan m.fl., 2010, s. 3, 5; Thompson & Lambdin, 1994, s. 1, 9) pekar 
på som ett problemområde. Detta diskuteras vidare i Kap 8.3. 

8.2.1 Val av konkret laborativt material i undervisningen om tal i bråkform 
Det material som de intervjuade lärarna använder i sin undervisning kan kategoriseras på olika 
sätt. De använder bland annat plockmaterial, centikuber, bråkcirklar, bråkbräden och tallinjer i 
fysisk form, vilket är exempel på avskalat material som till viss del utformats utifrån ett 
pedagogiskt syfte (Jmf. Sveider, 2016, s. 25). Det är en här typen av material som lärarna säger 
att de använder mest och som är det som även eleverna i störst utsträckning använder 
framförallt för färdighetsträning och för att konkretisera det matematiska innehållet. Även om 
ett material utformats för ett specifikt matematiskt innehåll, innehåller det inte någon 
matematisk mening i sig utan det måste förmedlas av läraren (Clarke m.fl., 2010, s. 39; 
Clements & McMillen, 1996, s. 271). Den problematisering av avskalat material som framkom 
rörde i stor utsträckning att elever fastnade med materialet och att de använde det som ett stöd 
för länge (Jmf. Ball, 1992). Något som är tydligt både i hur de intervjuade lärarna talar och i 
tidigare forskning är att konkret laborativt material är ett verktyg och inte ett innehåll (Ball, 
1992; Boggan m.fl., 2010, s. 3, 5; Skolverket, 2011, s. 27). 

De intervjuade lärarna använder även så kallat rikt material och vardagsmaterial som pengar 
och (bilder av) pizzor. McNeil m.fl. (2009, s. 173, 182) menar att rikt konkret material hjälper 
eleverna med att koppla matematiken till vardagssituationer men att fokus riskerar att hamna 
på materialet och att de därför inte gör de förväntade matematiska kopplingarna. Day & Hurrell 
(2017, s. 39) menar att eleven t.ex. kan låsa sig vid att en pizzabit är en tredjedel. Även lärarna 
i studien problematiserar det rika materialet och menar att det gör att elevers kunskap kopplas 
till just det använda materialet men också att rikt material kommer med vissa konnotationer 
som göra att det kan vara svårt att översätta dem till andra situationer. Det finns en gräns-
dragning här där det rika materialets egenskap som verklighetsanknytande övergår till att bli 
ett problem. Det informanterna och forskningen säger är att när man använder ett rikt material 
kan det bli så att det är materialets rika aspekter som fokuseras, istället för de matematiska. 
Detta kan tolkas som att de intervjuade lärarna anser att det rika materialets fördelar inte är 
viktigare än det matematiska innehållet.  

Annat material som används är t.ex. spel och kortlekar, vilket inte per definition är laborativa 
material. Lärarna är också medvetna om detta vilket märks genom uttryck som t.ex. ”det kanske 
inte är så laborativt men …” eller ”jag räknar också in …”. Det finns dock flera av de 
intervjuade lärarna som är snävare i sin definition av laborativt material och som fokuserar på 
den interaktiva aspekten. Alla sorters material som används i matematikundervisningen kan 
dock ge felaktiga konnotationer om inte dess tänkta matematiska egenskaper lyfts fram (Kelly, 
2006, s. 188; McNeil & Fyfe, 2012, s. 440; Thompson & Lambdin, 1994, s. 2). Eftersom 
laborativt material ska vara manipulerbart (Sveider, 2016, s. 25), kan man tolka lärarnas val av 
material som att det finns ett fokus på materialets konkreta egenskaper snarare än dess 
laborativa möjligheter. Något som också synliggörs genom att lärarna uttrycker saker som att 
materialet är något att hålla i eller att det är allt som inte är böcker. Några av lärarna 



 
 

27 
 
 

understryker dock materialets laborativa egenskaper och säger att det ska gå att fixa med eller 
röra och flytta. Den generella tendensen är dock att det är materialets konkretiserande 
egenskaper som utnyttjas.  

Ett annat område som togs upp och diskuterades av lärarna var hur material kan definieras 
utifrån sin abstraktionsnivå, dvs. att det finns material som de räknar som laborativt men som 
de inte fullt ut ser som konkret t.ex. bilder (både att titta på och att göra egna). Huruvida bilder 
ska ses som laborativt material är en definitionsfråga som det inte finns någon konsensus kring 
(Sveider, 2016, s. 25). Även tallinjen som används av flera av lärarna kan ses som ett steg 
mellan det konkreta och det abstrakta (Drageryd m.fl., 2012, s. 63). Lärarna i studien kopplar 
dock ihop hur konkret ett material är med hur stora möjligheter det har att hjälpa eleverna med 
att konkretisera innehållet, dvs. fysiska föremål är mer effektiva än bilder. Bland annat Sowell 
(1989, s. 502) menar att konkret laborativt material är bättre än bilder när det kommer till 
elevers förståelse i matematik. Lärarnas syfte med att använda materialet blir tydligt även i hur 
de beskriver materialet som konkretiserande och som ett steg på väg mot abstrakta symboler.  

Det går att tolka det sätt de intervjuade lärarna resonerar kring det konkreta laborativa material 
som att de är det matematiska innehållet som styr valet av material, även om det också händer 
att lärarna använder spel eller liknande för att variera arbetssätt. Bland annat så talades det 
mycket om konkretisering vilket återspeglas i materialvalet. Lärarna i studien använde sig av 
en variation av konkret material som inte kan klassas som laborativt. Det innebär dock inte att 
det använda materialet är menat att vara laborativt eller att det inte finns ett genomtänkt syfte 
med att använda materialet. Som vi ska se i kommande kapitel (Kap 8.2.2 och Kap 8.2.3) 
handlar lärarnas berättelser tills största del om varför de använder konkret material och hur de 
använder det i matematikundervisningen. Vad konkretionsfokuset däremot innebär är att man 
går miste om de fördelar som ett laborativt arbetssätt kan ha på elevernas förståelse av det 
matematiska innehållet. 

8.2.2 Syftet med konkret laborativt material i undervisning om tal i bråkform 
Lärarna utrycker olika syften med att använda konkret laborativt material i undervisningen, 
bland annat att bryta räknandet på papper och att låta eleverna möta matematiken från olika 
vinklar. Detta är också syften som har uttrycks i tidigare forskning. Day & Hurrell (2017, s. 
39) menar att konkret laborativt material kan engagera elever och bryta mönster, men även att 
materialet kan ha funktionen att synliggöra elevers svårigheter och eventuella missförstånd 
kring innehållet. Några av de intervjuade lärarna uttryckte att de tyckte att det konkreta 
materialet var bra för just detta, att se hur elever tänkte. Ett annat syfte som kom fram under 
intervjuerna vara att eleverna ska förstå och kunna använda matematiken även i vardags-
sammanhang. McNeil m.fl. (2009, s. 172–173) menar att konkret material kan hjälpa eleverna 
att göra kopplingar mellan skol- och vardagsmatematik vilket kan hjälpa dem att göra t.ex. 
rimlighetsbedömningar. Att använda konkret material för att bryta av kan ses som att man 
fokuserar på hur man gör något dvs. att man använder materialet för materialets egen skull, 
lägger man till att eleverna ska få möta matematiken på olika sätt kan man dock behålla fokus 
på det matematiska innehållet. Det är svårt att tolka vad som är det verkliga syftet här, men det 
troliga är att det varierar med situationen. Taget ur sitt sammanhang skulle man kunna tolka 
det som att de intervjuade lärarna föll i samma fälla som de lärare som deltog i Skolverkets 
(2011) tidigare nämnda utvärdering och lagt för stor vikt vid det konkreta materialet. Det skulle 
dock inte vara en riktigt tolkning då ingen av de intervjuade lärarna uttryckte att de endast 
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använde konkret laborativt material som ett sätt att byta arbetsmetod. Att använda materialet 
som utgångspunkt för att förstå elevers tankebanor är dock direkt relaterat till det matematiska 
innehållet.  

Det främsta syftet med att använda konkret material, och som angavs av alla informanter, var 
dock att konkretisera ett, för eleverna, abstrakt matematiskt innehåll. Det här är också ett i 
forskningen återkommande syfte eftersom användandet av konkret material anses ge eleverna 
en fördjupad och mer bestående förståelse (Day & Hurrell, 2017, s. 39; Moyer & Jones, 2004, 
s. 29–30; Skolverket, 2011, s. 27). För att eleverna ska kunna göra detta behövs dock även 
abstraktioner (McNeil & Fyfe, 2012, s. 441) och det är just kring processen att koppla ihop det 
konkreta med det abstrakta som konkret material används. Det initiala syftet de intervjuade 
lärarna anger är att konkretisera ett matematiskt innehåll men syftet med undervisningen är att 
eleverna ska förstå det matematiska innehållet så därför måste det ske en koppling tillbaka till 
det abstrakta. De intervjuade lärarna upplevde dock att det kunde vara svårt att få eleverna att 
göra kopplingen. Ett konkret laborativt material ger ingen automatisk förståelse för bråk (Day 
& Hurrell, 2017, s. 39). Det är heller inte så att elever självklart kan överföra kunskapen de får 
av ett konkret material (Ball, 1992).  

Det sätt som de intervjuade lärarna resonerar kring syftet med att använda konkret laborativt 
material visar på att de framförallt vill konkretisera ett matematiskt innehåll. Utifrån detta kan 
man dra slutsatsen att syftet börjar med innehållet och att de ser det konkreta materialet 
framförallt som ett verktyg för att hjälpa eleverna att förstå det matematiska innehållet.  

Syftet med att konkretisera ett innehåll innebär att tal i bråkform representeras med hjälp av 
(ibland fler olika) representationer. Hur lärarna i studien förhåller sig till variation i 
undervisningen kommer att synliggöras i följande Kap 8.2.3 men diskuteras framförallt i Kap 
8.2.4.  

8.2.3 Arbetssätt med konkret laborativt material i undervisning om tal i bråkform 
I den här studien har tre arbetssätt med konkret material presenterats: ett konkretiserande 
arbetssätt, ett laborerande arbetssätt samt färdighetsträning (se kap 2.2). Det innebär att 
konkreta representationsformer av t.ex. bråk kan användas antingen som ett visuellt, 
konkretiserande stöd eller för ett mer laborerande arbetssätt och de intervjuade lärarna 
understryker såväl den konkretiserande som den laborerande aspekten. Som framkommit 
tidigare är det som framträder tydligast är ett konkretiserande arbetssätt. Lärarna berättar att de 
förklarar begrepp och varpå de använder konkret material för att konkretisera begreppen, för 
att sedan arbeta alla tillsammans med materialet. Det är viktigt att läraren introducerar 
materialet, både för att undvika att eleverna inte förstår materialet och för att läraren bör visa 
att materialet är till för alla (Kelly, 2006, s. 188). De intervjuade lärarna ger uttryck för att de 
arbetar parallellt med konkret material och matematiska symboler samt använder ett 
matematiskt språk, något som är viktigt enligt Ball (1992). Det är inte så överraskande att det 
övervägande arbetssättet är ett konkretiserande arbetssätt då material, syfte och arbetssätt 
hänger ihop. Även när det gäller val av arbetssätt så rör därför resonemangen det matematiska 
innehållet och hur det bäst presenteras för eleverna. Ett konkretiserande arbetssätt kan bara 
tolkas som att det utgår från det matematiska innehållet då det behöver finnas ett innehåll som 
kan konkretiseras. Detta synliggörs även genom lärarna växling mellan de abstrakta 
matematiska symbolerna och det konkretiserande materialet.  
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Flera av lärarna berättar att efter de gemensamma genomgångarna där arbetssättet främst är 
konkretiserande så används materialet främst som stöd för, och av, de elever som behöver det, 
dvs. de som inte generaliserat sin kunskap ännu. Detta kan ses som en slags färdighetsträning 
(Jmf. Skolverket, 2011, s. 29–30). De intervjuade lärarna låter även eleverna testa och 
laborerar. De får genomföra egna styrda laborationer, prova och jämföra. Boggan m.fl. (2010, 
s. 3–4) menar att eleverna behöver för tid till att själva utforska materialet och arbeta med 
öppna uppgifter, men det är dock inte nödvändigtvis bra att elever får arbeta helt fritt med det 
laborativa materialet (Moyer & Jones, 2004, s. 29). Det framkom inte något direkt fritt 
laborerande under intervjuerna. Däremot berättade lärarna om hur eleverna genomför styrda 
laborationer, använder material för att förstå olika aspekter av tal i bråkform genom att kunna 
flytta runt med materialet eller för att storleksordna på tallinjer. Varför mer fria laborationer 
var ovanliga framkom inte, förutom att eleverna behöver få styrning så att de vet vad ska göra 
och att man vill undvika för mycket lek. 

Många av lärarna upplever att eleverna använder det konkreta materialet som stödhjul och att 
lärarna ibland har fått en felaktig uppfattning av elevernas kunskaper (Jmf. Ball, 1992). Lärarna 
upplever att eleverna även kan ha svårt att överföra kunskapen från en konkret representation 
till en annan, de kan med andra ord inte generalisera kunskapen. Det som framkommer är att 
när konkret material används för att visualisera ett abstrakt matematiskt innehåll följer sedan 
ett arbete med att återgå till abstraktionen. Detta görs genom att koppla det konkreta materialet 
och arbetet med det till de abstrakta matematiska symbolerna. Det är också ett område som 
lärarna finner utmanande då det inte fungerar för alla elever. Det går att tolka detta som att 
processen inte är helt framgångsrikt. Att använda konkretiserande och abstrakta symboler 
samtidigt är enligt tidigare forskning en nödvändighet, men det kan vara så att det inte är 
tillräckligt.  

8.2.4 Behandling av innehållet tal i bråkform med konkret laborativt material 
Här diskuteras hur lärarna arbetar med det matematiska innehållet och vilka variationsmönster 
(se Kap 5 Variationsteori) som de använder samt de kritiska aspekter som lärarna ger uttryck 
för.  

Efter att ha analyserat kategorin Matematiskt innehåll utifrån variationsteorin ser det ut som att 
det vanligast använda variationsmönstret bland de intervjuade lärarna är generalisering. Att det 
är just variationsmönstret generalisering som blir tydligt kan beror på kopplingen till det 
konkreta materialet eftersom olika representationsformer blir användbara när syftet är att 
generalisera en innehållsaspekt av lärandeobjektet (Sveider, 2016, s. 103). De intervjuade 
lärarna beskriver hur de t.ex. använder sig av olika geometriska figurer för att visa hur man kan 
dela upp dem, men också av remsor och klossar. Lärarna använder sig också att icke-konkreta 
representationsformer som muntliga och skriftliga symboler samt bilder. Syftet med de olika 
representationsformerna var att eleverna skulle få möjlighet att konkretisera innehållet för att 
sedan överföra den kunskapen till mer abstrakta former, men också för att de skulle få lära sig 
att överföra mellan olika konkreta representationer. Variationsmönstret generalisering handlar 
om att variera en aspekt och det verkar vanligt att den aspekt som varieras är 
representationsformen. Detta kommer att hjälpa eleven att förstå vad ett bråk är men kanske 
inte hjälper med att urskilja nämnare eller täljare.  
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Det förekommer även kontraster, t.ex. när man pratar om att alla delar måste vara lika stora 
och att eleverna behöver förstå skillnaden mellan fyra delar och fjärdedelar när man talar om 
del av helhet och att man då visar på vad som inte är ett bråk. Det här är något som kan tolkas 
som att det kändes ganska självklart för de flesta av lärarna då det nämndes som något i 
förbigående.  

Det förekommer också den typen av kontrast där läraren hjälper eleven att kontrastera mot 
tidigare kunskap (Lo, 2014, s. 106), t.ex. när man delar och delar igen eftersom man då utgår 
från elevens kunskap om lika delar och sedan visar på hur nämnaren förändras för helheten 
förblir den samma. På det sättet kan man utvidga elevens förståelse för bråk till att även gälla 
bråk som proportion. 

Variationsmönstret fusion synliggjordes bland annat genom lärares arbete med tallinjen där 
eleverna behöver urskilja både täljare och nämnare samtidigt för att kunna jämföra bråken och 
storleksordna dem. Lärarna menar också att det är viktigt att eleverna lär sig att verkligen förstå 
bråktalens funktion att uttrycka proportion och vilka bråktal som är ekvivalenta något som 
innebär att eleverna måste förstå bråket som helhet och kunna förlänga och förkorta. Att elever 
vet vilka bråk som uttrycker samma proportion men inte förstår vad det innebär tyder på att de 
läser hela bråktalet som en symbol och inte kan urskilja flera aspekter av bråket samtidigt eller 
så har de inte någon förståelse alls för täljare och nämnare.  

De kritiska aspekterna, som kom fram genom hur de intervjuade lärarna diskuterade elevers 
svårigheter, överensstämmer med tidigare forskning och resultat från den fördjupade analys 
som gjordes efter TIMMS 2007. Lärarna i studien identifierar att elever har problem med 
bråkets olika funktioner och att kunna överföra kunskapen däremellan, något som stämmer 
överens med den fördjupade analys Skolverket (2008, s. 68–69) gjorde efter TIMMS 2007. Att 
elever har svårt för att förstå vad täljaren och nämnare betyder är också något som tas upp av 
både lärarna i studien och Skolverket (2008, s. 66). Lärarna identifierande även elevers 
svårigheter med att förstå att delarna måste vara lika stora (Jmf. Sveider, 2016, s. 21).  

8.3 Slutdiskussion 
Studiens syfte att undersöka hur lärare med hjälp av konkret laborativt material kan synliggöra 
det matematiska innehållet tal i bråkform i matematikundervisningen har gjort studiens fokus 
har legat på det matematiska innehållet. Detta har, tillsammans med de övriga kategorier som 
togs fram i innehållsanalysen, gjort att det har framträtt en ganska tydlig bild av de intervjuade 
lärarnas resonemang och användande av konkret material i sin undervisning om det 
matematiska innehållet tal i bråkform. De intervjuade lärarna uttrycker sig tydligt om att 
innehållet är det som går främst och man egentligen inte använder material bara för materialet 
skull.  

Vad gäller det konkreta materialet är de intervjuade lärarna medvetna om vilket material de 
använder som är laborativt och vilket som inte är det. De gör valet att använda sig av 
konkretiserande övningar och därmed blir också materialet konkretiserande även om de hade 
gått att laborera med det. Det är främst kring det material som inte är laborativt eller 
matematiskt, som t.ex. spel man kan ifrågasätta om innehållet är centralt i undervisningen. 
Syftet att byta arbetssätt för att göra något annat kan tolkas som att man inte längre har fokus 
på det matematiska innehållet, likasåväl användandet av diverse spel. Spel har en tendens att 
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egentligen vara textbaserade och därför inte laborerande eller egentligen konkretiserande 
heller. 

Hur de intervjuade lärarna förstärker det matematiska innehållet med det konkreta materialet 
framträder tydligast i kategorierna Syfte och Arbetssätt samt i analysen av kategori Matematiskt 
innehåll. Det som framkommer är ett tema kring konkretisering och generalisering dvs. en 
tendens att använda det konkreta materialet för att konkretisera snarare än för att laborera, detta 
syns både i det primära syftet lärarna anger att de har och i det vanligaste arbetssättet. Studiens 
resultat visar att de intervjuade lärarnas sätt att arbeta med konkret laborativt material till stor 
del överens-stämmer med den tidigare forsknings som presenteras. Genom att tolka svaren 
lärarna gav under intervjuerna kan det dras en slutsats att de använder det konkreta materialet 
som ett verktyg för att förstärka det matematiska innehållet och inte som ett innehåll i sig. Det 
förekommer även en del laborerande, men även detta beskrivs ibland av lärarna med termer 
som initialt för tankarna till konkretisering. Mer laborerande skulle t.ex. kunna göra att eleverna 
fick pröva sig fram till vad man kan göra med bråk och hur man kan förändra dem på olika sätt 
och på så sätt arbeta mer med kontraster och med att urskilja olika aspekter av bråk.  

Även behandlingen av det matematiska innehållet presenterat i kategorin Matematiskt innehåll 
pekade i samma riktning. Variationsmönstret generalisering får en koppling till konkret 
material just för att lärarna använder det konkreta materialet för att visa det matematiska 
innehållet på ett annat sätt än med abstrakta symboler, de varierar således representations-
formen. Att vågskålen lutar åt konkretisering kan dock bero på att den aspekt av det laborativa 
materialet som hamnade i fokus under intervjuerna var dess konkreta egenskaper. Att lärarna 
inte använder sig av alla variationsmönster skulle dock kunna förklara de utmaningar som 
lärarna upplever med att eleverna inte klarar av att överföra kunskapen från de konkreta 
representationerna till de abstrakta symbolerna. Lo (2014) beskriver hur kontrastering mot 
tidigare kunskap är svårt och att en del elever gör detta oavsett vad läraren gör medan andra 
gör det inte. Att eleverna inte kan kontrastera mot sin tidigare kunskap kan t.ex. vara en 
anledning till att lärarna upplever att elever inte kan överföra sin kunskap eller att de tror att 
eleverna förstått men att det sedan visat sig att så inte är fallet. Elevers förmåga att kontrastera 
mot tidigare kunskap kan tolkas ur uttalande av de intervjuade lärarna om att en del elever har 
förmågan att se det matematiska innehållet framför sig men också ur uttalanden om att eleverna 
inte förstår oavsett hur man förklara och hur mycket man övar. Det är möjligt att dessa elever 
skulle gå att hjälpa om man lyckades hitta deras kritiska aspekter och med lämpligt material 
hjälpte eleven att urskilja dem. 

8.4 Vidare forskning  
Till skillnad från den studie som Skolverket (2011) gjorde som visade att det var vanligt att 
materialet hamnade i fokus, framkommer det i studien att de intervjuade lärarna sätter 
innehållet först. Skolverkets studie har några år på nacken och vidare forskning skulle kunna 
undersöka om innehållsfokuset är en generaliserbar tendens hos svenska matematiklärare i 
allmänhet eller om det bara gäller för urvalsgruppen. Vidare forskning skulle också kunna 
göras för att undersöka om det konkretiserande arbetssättet är det vanligaste även i en större 
urvalsgrupp, samt vad det kan har för konsekvenser på matematikundervisningen och elevers 
resultat. Ett annat spår skulle kunna vara att undersöka om digitalt material leder till större 
fokus på det laborerande arbetssättet eftersom den konkreta aspekten då har tagits bort. 
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Bilaga 1. Frågeunderlag till intervjuer 
Avgränsat till konkret material. Fokus på tal i bråkform.  

Vilka didaktiska utmaningar och möjligheter finns det när man undervisar om bråk 
med konkret material (laborativt material)? 

Hur upplever lärare att användandet av laborativt material i matematikundervisningen 
påverkar elevernas förståelse av tal i bråkform? 

Hur länge har du undervisat i matematik?  
I vilka årskurser har du främst arbetat?  

Använder du konkret laborativt material i undervisningen om tal i bråk?  

Vad inkluderar du i begreppet konkret laborativt material?  
Vilket material använder du? Hur väljer du material? 

Vad är ditt syfte med att använda konkret laborativt material? Hur väljer du material? I 
förhållande till arbetsområde? 

Hur använder du konkret laborativt material i undervisningen om tal i bråkform?  
Något särskilt område? 

  När används det dvs. i vilka sammanhang (introduktion, repetition etc.)? 
  Vem använder det?  
  I vilket syfte? 

Hur skulle du mer kunna använda konkret laborativt material i undervisningen om bråk?  

Vilka utmaningar finns det i undervisning om bråk?  
Hur kan konkret laborativt material hjälpa? 

 
Vilka utmaningar upplever du att det finns med användandet av konkret laborativt material i 
undervisningen om bråk? 

Hur får man eleverna att se kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta?  

Hur uppfattar du att användningen konkret laborativt material påverkar elevernas förståelse 
(av tal i bråkform)? 

Har ditt sätt att arbeta med konkret laborativt material förändrats under den tid du arbetat som 
matematiklärare? Vad har orsakat den här förändringen? 



 
 

 

Bilaga 2. Informationsbrev 
 

 

 
 
Informationsbrev till lärare i årskurs 4–6 om ett examensarbete 
kring användandet av konkret laborativt material i åk 4–6 
 

Hej! 

Jag heter Lisa Andersson och läser till grundskollärare 4–6 vid Högskolan Dalarna. Under den 
här terminen skriver jag ett avslutande examensarbetet inom matematikdidaktik. Syftet med 
examensarbetet är att undersöka hur matematiklärare i åk 4–6 använder samt resonerar kring 
laborativt material i matematikundervisning om bråk. Jag är med andra ord intresserade av vad 
du som matematiklärare har för erfarenheter och tankar kring laborativt material i 
matematikundervisningen och är särskild intresserade av undervisning kring bråk.  

 

Som en del av studien kommer jag att genomföra en empirisk undersökning i form av intervjuer 
med matematiklärare i åk 4–6. Intervjuerna kommer att genomföras i en samtalsliknande form 
under ca 60 min och kommer att spelas in så att jag i efterhand kan vara säker på vad som sagt.  

 

Deltagare i undersökningen är garanterade anonymitet vilket självklart inkluderar namn men 
även annan identifierande information som skolans namn och kommun. Det insamlade material 
kommer endast att användas i min studie och begränsas till mig, min handledare och examinator 
vid Högskolan Dalarna. Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Högskolan Dalarna och i och med avslutad kurs och godkänd uppsats kommer allt insamlat 
material såsom anteckningar och ljudinspelningar att förstöras.  

 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i undersökningen 
är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  

 
Om du har några frågor eller funderingar kring studien eller ditt deltagande kontakta mig 
gärna på tel. xxx-xxx xxxx eller e-post [xxx]@du.se, eller min handledare vid Högskolan 
Dalarna Helena Eriksson, [xxx]@du.se.



 
 

 

Bilaga 3. Innehållsanalystabeller  
Bilaga 3a. Innehållsanalystabell – Material 

Nr. Kondenserat innehåll Kod Kategori 
3 så som jag egentligen ser laborativt material 

är sådant man kan skapa med t.ex. kuber 
som man kan fixa med själv […] tårtbitar, 
men även kortlekar och tärningar 

Konkret material, 
Laborativt material  

Material 

5 kortlekar, bråkmemory, bråkbråde och spel Konkret material Material 
4 ”[cirkeldiagram i form av] pizzor tar bort 

fokus från matematiken.” 
Rikt material Material 

1 allt material som går att röra och flytta Laborativt material Material 
2 en bild ger mycket och ett material de kan 

hålla i ger ännu större förståelse 
Bilder/rita 
Konkret material 

Material 

 

 

 

Bilaga 3b. Innehållsanalystabell – Process (Syfte med materialet och Arbetssätt) 

Nr. Kondenserat innehåll Kod Kategori Ny kategori 
6 det är svårt att överföra den 

kunskap de har kring det 
konkreta till det abstrakta” 

Abstrakt-konkret 
undervisningsprocess 

Process Syfte 

2 absolut tror att det bidar till 
större förståelse om man får rita 
eller hålla på med t.ex. tårtbitar 
eller göra egna 

Abstrakt-konkret 
lärprocess 

Process Syfte 

5 andra förstår den abstrakta 
matten men har ingen aning om 
vad det innebär i verkligheten, 
att det är mer än siffror 

Abstrakt-konkret 
lärprocess 

Process Syfte 

1 jag tror på att plocka, plocka det 
jag kan röra ändra på 

Laborerande 
undervisningsprocess 

Process Arbetssätt 

7 först brukar jag ett nytt område 
med att ta upp centrala begrepp 
[…] och så brukar jag försöka 
visa dem 

Konkretiserande 
undervisningsprocess 

Process Arbetssätt 

5 elever använder det konkreta 
materialet för att lösa uppgifter 
som annars skulle varit abstrakta 

Abstrakt-konkret 
lärprocess 

Process Arbetssätt 

  



 
 

 

Bilaga 3c. Innehållsanalystabell – Matematiskt innehåll 

Nr. Kondenserat innehåll Kod Kategori 
6 förståelsen för att alla delar måste vara 

lika stora för att det ska kunna vara ett 
bråk 

Lika delar Matematiskt 
innehåll 

3 skillnaden mellan två delar och hälften Lika delar Matematiskt 
innehåll 

1 det svåra med bråk är att de ska förstå 
att det är siffran där nere som 
bestämmer hur många delar det är 

Nämnaren/täljaren Matematiskt 
innehåll 

7 Det svåra med bråk är om nämnaren är 
hög så låter det som ett högt tal, så att 
storleksordna bråk något som är 
väldigt svårt. 

Nämnaren/täljaren Matematiskt 
innehåll 

2 om man haft bara cirklar så kan 
eleverna ofta bara cirklar så det är 
viktigt att använda olika. 

Representationsformer Matematiskt 
innehåll 

4 även om de t.ex. ska ta del av antal så 
ritar de ändå cirkeldiagram [och att 
man måste] prata om att en halv kan 
vara hälften av den här högen kulor. 

Bråkets funktioner Matematiskt 
innehåll 
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