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Abstrakt 
 
Syftet med studien är att, utifrån ett elevperspektiv, analysera väsentliga aspekter av 
konkret material som resurs vid övergång mellan bråktal och decimaltal samt hur det 
konkreta materialet kan hjälpa elevers diskussioner och resonemang framåt. Studien 
baseras på tidigare forskning samt observationer av elever i årskurs fem. För att komma 
fram till ett resultat och analysera detta används variationsteorin, utifrån begreppen 
lärandeobjekt, kritiska aspekter och variationsmönster. Resultatet visar att konkret 
material kan vara ett stöd i förståelsen av övergången mellan bråk- och decimaltal, 
förutsatt att eleverna vet hur material används. Med hjälp av det konkreta materialet kan 
eleverna visa sina tankegångar och styrka sina resonemang. Genom att fler elever kan 
följa resonemanget förs diskussionen framåt. Studien bidrar till en medvetenhet om 
elevers användning av konkret material. 
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1 Inledning 
 
Mätningar visar att svenska elevers resultat i matematik har försämrats sedan mitten på 
1990-talet (Skolverket, 2011). TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study), som undersöker elevers kunskaper och attityder till matematik och 
naturkunskap, visade med sin studie från år 2015 att kurvans riktning har vänts och att 
resultaten blivit bättre sedan senaste undersökningen år 2011. Trots detta är resultaten 
fortfarande sämre än mitten på 1990-talet och under genomsnittet för EU- och OECD-
länderna (Skolverket, 2016).  
 
I syfte att förändra resultatet valde Skolverket under åren 2009-2011 att genomföra 
“Matematiksatsningen”, där svenska skolor fick ekonomiskt stöd för att utveckla sin 
matematikundervisning för att få fler elever att uppnå målen. I Matematiksatsningen 
fick skolor möjligheten att köpa in material för att höja kvaliteten på undervisningen. 
Flera olika projekt beviljades medel, men eftersom inköp av konkret material var 
vanligt valdes det området ut för utvärdering. I utvärderingen kom man fram till att 
konkret material kan vara en lösning till ökad förståelse, men att det inte alltid måste 
vara det (Skolverket, 2011). Det beskrivs i rapporten att det krävs att lärarna är 
medvetna om hur materialet ska användas och på vilket sätt det främjar lärande. I annat 
fall ligger fokus med på aktiviteten i sig, än att eleverna ska uppnå en djupare förståelse 
(Skolverket, 2011). Swan och Marshall (2010:16) beskriver lärarnas roll när det 
kommer till konkret material på följande vis:  
 
“... unless teachers have a clear understanding of how manipulatives assist children 
learn they are likely to make only token use of them, which may be detrimental to 
learning.” 
 
Författarna tror på att det finns goda möjligheter för konkret material att fungera som 
resurs för eleverna, så länge lärare för en diskussion kring och kopplar materialet till 
den matematiska förståelsen. Utan detta riskerar materialet att få motsatt effekt och 
istället hålla tillbaka eleverna (Swan och Marshall, 2010). Puchner, Taylor, O’Donnell 
och Fick (2008) beskriver också att fokus bör läggas på länken mellan det matematiska 
innehållet och pedagogiken, istället för på materialet i sig. Materialet ska användas i det 
skedet då eleverna behöver det för att hitta en lösning, inte när de redan vet svaret och 
då försöka hitta kopplingen mellan materialet och matematiken. Det ska användas som 
ett verktyg för att lösa ett okänt problem, istället för att förstå ett område som redan 
varit en del av undervisningen (Puchner m.fl., 2008). 
 
Efter att ha läst litteratur om konkret material och fått bekräftat att det kan vara en 
lösning till bättre matematisk förståelse, blev vi intresserade av hur det konkreta 
materialet kan vara ett stöd för ökad förståelse i matematikinlärning. För att avgränsa 
vår studie valde vi att inrikta oss på det sambandet mellan tal i bråk- och decimalform, 
vilket många elever och lärare upplever som svårt trots många undervisningstimmar 
(Lortie-Forgues, Tian & Siegler, 2015). Eriksson och Eriksson (2016) tar upp att elever 
har svårt att se att bråktal och decimaltal kan ha samma värde, samt att bråktal är en 
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viktig grundsten när det kommer till utvecklade matematikförmågor. Vi vill med denna 
studie ta reda på hur det konkreta materialet kan fungera som resurs för att eleverna ska 
uppnå en mer abstrakt förståelse när det kommer till övergången bråktal och decimaltal. 
 
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att, utifrån ett elevperspektiv, analysera väsentliga aspekter av 
konkret material som resurs vid övergång mellan bråktal och decimaltal samt hur det 
konkreta materialet kan hjälpa elevers diskussioner och resonemang framåt. 
 
 
1.2 Frågeställningar 
 

• Vilket/vilka konkret material väljer eleverna att använda?  
• Hur använder sig eleverna av det konkreta materialet? 
• På vilket sätt bidrar det konkreta materialet till att elevernas diskussion och 

resonemang förs framåt? 
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2 Litteraturbakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras den litteratur och tidigare forskning som denna studie baseras 
på. Först tas begreppet tal i bråkform upp, följt av en redogörelse av olika sätt se 
bråktal. Därefter dras en koppling mellan bråktal och decimaltal och dess svårigheter 
belyses. Slutligen förklaras begreppen representationsformer och konkret material, 
inklusive materialets möjligheter och svårigheter.  
 
 
2.1 Tal i bråkform 
 
Tal i bråkform beskrivs av Häggblom (2013) som något vi använder i konkreta 
tillämpningar. Karlsson och Kilborn (2015) förklarar vidare och menar att det som sker 
vid bråkräkning är “en konkretisering av algebraiska operationer” (s. 92), vilket kan 
tolkas som att bråkräkning bygger på samma regler som algebran men att uträkningar 
med bråktal sker på ett mer konkret sätt. Dessa bråktal upplevs som ett av de mest 
komplexa momenten yngre elever stöter på i sin undervisning (Boulet, 1998; Davis, 
Hunting & Pearn, 1993 se Charalambos & Pitta-Pantazi, 2007). Detta tros bero på de 
fem olika sätten att se på bråktal: del av en helhet, för att uttrycka ett förhållande, bråk 
som funktion, som en division och som tal vid mätning (Kieren, 1976 se Charalambos 
& Pitta-Pantazi, 2007). I följande stycken kommer dessa fem betydelser att tas upp och 
beskrivas. 
 
2.1.1 Bråk som del av helhet 
Det mest frekventa sättet att se på bråk, om man studerar de vanligaste läromedlen, är 
att se det som en del av en helhet. Detta representeras ofta genom bilder, där uppgiften 
är att bestämma hur stor del av hela figuren som är skuggad (likt bilden nedan) 
(Häggblom, 2013, Karlsson & Kilborn, 2015). Denna form av bråk kan beskrivas som 
en representation av en bestämd del av en helhet. För att bråket ska falla under denna 
kategori måste täljaren vara mindre eller lika stor som nämnaren (Charalambos & Pitta-
Pantazi, 2007).  
 
Hur stor del av figuren är skuggad? 

 
Figur 1. 
Hälften av figuren är skuggad (2/4 = ½). 
 

2.1.2 Bråk för att uttrycka ett förhållande 
Bråk för att uttrycka ett förhållande beskrivs som en jämförelse mellan olika kvantiteter 
av samma typ, och blir därför mer av ett uttryck för att beskriva ett förhållande snarare 
än ett eget tal (Carraher, 1996 se Charalambos & Pitta-Pantazi, 2007). För att elever ska 
kunna hantera detta sätt att se på bråktal, krävs att de har förståelsen för vad begreppet 
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förhållande innebär. Det handlar exempelvis om att förstå att förhållandet behålls 
konstant om de båda talen genomgår samma förändring, som att de multipliceras med 
samma tal (Charalambos & Pitta-Pantazi, 2007). Följande sätt är exempel på hur bråk 
används för att uttrycka en relation (Häggblom, 2013): 
 

 
Figur 2. 
Andelen skuggade rutor är ½ i båda figurerna. 
 

 
Figur 3. 
Den grå pilens längd är ¾ av den vita pilens längd. 
 
2.1.3 Bråk som funktion 
Ett annat vanligt sätt att ta sig an bråk är att se det som en funktion, där ett exempel är 
en del av ett antal. Då är helheten ett antal av någonting (exempelvis föremål) där 
uppgiften är att bestämma vilket antal varje del av helheten utgör (Häggblom, 2013). 
Att arbeta med bråk på detta sätt förbättrar elevernas förmåga att arbeta med bråktal 
multiplikativt (Charalambos & Pitta-Pantazi, 2007).  
 
Hur stor del av antalet klossar är skuggade? 

 
Figur 4. 
Två femtedelar av klossarna är skuggade (⅖ av 5). 
 
¾ av ½ är skuggad. Hur stor del av hela figuren är skuggad? 

 
Figur 5. 
⅜ av hela figuren är skuggad. 
 
2.1.4 Bråk som division 
Inom denna form kan alla bråk ses som en division, där man dividerar täljaren med 
nämnaren (Kieren, 1993 se Charalambos & Pitta-Pantazi, 2007). Formen av bråk 
används ofta i skolan när det kommer till att dela upp saker lika, när man är ute efter att 
bestämma hur många varje får, istället för att bestämma hur stor en del av en helhet är 
(Charalambos & Pitta-Pantazi, 2007). Det kan exempelvis handla om att bestämma hur 
många bollar som ska ligga i varje hög, eller hur många av ett visst antal äpplen varje 
person ska få. 10 äpplen dividerat på två personer är lika med fem äpplen var. 
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2.1.5 Bråk vid mätning 
När bråktal används vid mätning ses de ofta som ett nummer eller som en distans från 
en viss startpunkt. Vid beräkningar med bråk av detta slag används ofta tallinjen, för att 
bevisa att exempelvis ½ är ett nummer mellan noll och ett (Hannula, 2003; Smith, 2002 
se Charalambos & Pitta-Pantazi, 2007).  
 
 
2.2 Tal i decimalform 
  
Inte sällan används bråktal för att underlätta för förståelsen av tal i decimalform. Det 
skulle kunna påstås att de hör ihop (Nagy, 2017). Alla bråktal kan skrivas som så 
kallade decimalutvecklingar, vissa ändliga och vissa oändliga. En ändlig 
decimalutveckling kan exempelvis vara ¾, där man efter en beräkning med hjälp av kort 
division får talet 0,75, alltså ett begränsat antal decimaler. En oändlig decimalutveckling 
kan exempelvis vara ⅓ , som efter omvandling till decimaltal blir 0,333… där antalet 
decimaler är oändligt. Karlsson och Kilborn (2015) skriver i enlighet med Nagy (2017) 
att bråktal ligger till grund för förståelsen av många olika sorters begrepp, så som andel 
och proportion. Fortsättningsvis menar Brown och Quinn (2007) att en bristfällig 
kunskap om bråktal kan leda till problem när det kommer till bland annat decimaltal. 
Decimaltal, ett tal med decimaltecken följt av en eller flera decimaler (exempelvis 0,5 
eller 1,34), introduceras oftast med hjälp av bråktal och positionssystemet. Det är därför 
viktigt att grundförståelsen för bråktal finns innan undervisning om decimaltal påbörjas, 
för att förstå principen att ett tal inte är “helt”. Dessutom finns en teori om att 
räkneregler kommer “på köpet” om arbetsområdet bråk lärs in innan decimaltal 
introduceras (DeWolf, Bassok & Holyoak 2014, 2015b; Ganor-Stern 2013; Hurst & 
Cordes 2016; Iuculano & Butterworth 2011; Johnson 1956; Zhang, Wang, Lin, Ding, & 
Zhou 2013 se Tian & Siegler 2017). 
 
Som tidigare nämnt går alla bråktal att skriva som decimaltal och vice versa. I enlighet 
med varandra menar Wang och Siegler (2013) och Kilborn (2014) på att decimaltal 
endast är ett sätt att uttrycka bråktal. En beskrivning av fenomenet är att decimaltal och 
bråktal är två olika sätt att representera samma storhet. Författarna är också överens om 
att genom att visa övergången mellan decimaltal och bråktal, kan elever öka sin 
förståelse för tals storhet. Clarke, Roche och Mitchell (2008) skriver att övergången 
talen emellan ska uppmuntras, eftersom många använder sig av metoden att alternera 
mellan talsorterna för att skapa en inre förståelse för sig själva. 
 
 
2.2.1 Konkretisering av decimaltal 
För att visa på storleken av ett decimaltal kan decimaltal konkretiseras. Det innebär att 
man synliggör begreppet för att göra det mer faktiskt och gripbart. Då kan bråkliknande 
figurer användas, med tiobasmaterial (Häggblom, 2013).  
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Figur 6. 
4/10 = 0,4 (benämns “fyra tiondelar”) 
 
Det går också att visa med hjälp av positionssystemet, där talenheternas storlek blir 
tydligare (Häggblom, 2013). 
 

Tusental Hundratal Tiotal Ental Tiondel Hundradel Tusendel 

1000 100 10 1 0,1 0,01 0,001 
Figur 7. 
 
2.2.2 Svårigheter med bråk och decimaltal 
För att förstå konceptet bråk krävs det en förståelse av de olika sätten att se bråk (se 
avsnitt 2.1.1-2.1.5). Detta kan vara en svårighet för eleverna: att kunna se bråk som 
någonting annat än en del av en helhet. Anledningen till detta kan vara att lärare ofta 
introducerar bråk på det sättet och sedan inte tar förståelsen vidare (Van de Walle, Karp 
och Bay-Williams, 2010 se Bastürk, 2016).  
 
Nagy (2017) nämner att bråk behövs för att exakt kunna beskriva divisioner, i och med 
att decimalsystemet inte klarar av detta. Hon lyfter också fram att bråk är en 
komplicerad del av matematiken och svår för eleverna att ta till sig. Det beror på de 
många olika delarna i ett bråk: att storleken på ett bråk bestäms av täljare och nämnare, 
förhållandet mellan dessa, jämföra olika bråk, övergången mellan bråk och decimaltal 
etc. Sveider (2016) skriver om komplexiteten av tal i bråkform, och nämner att det inte 
sällan upplevs som svårt att förstå. En anledning till detta är det främmande sättet att 
använda sig av symboler, exempelvis ½ eller 2 ⅓. Detta nämner även Bastürk (2016) i 
sin studie; att ett hinder för eleverna är sättet att skriva bråk. Det är för dem ovanligt 
jämfört med hur de tidigare skrivit tal. En annan utmaning för eleverna är 
ordningsföljden, då den inte ser ut på samma regelbundna sätt som vid naturliga tal. 
Ofta är också storleksuppfattningen ett hinder, då 4 är större än 3 men ¼ är mindre än 
⅓. Bastürk (2016) beskriver att elever litar på sin kunskap om heltal på mycket att de 
har svårt för att ta till sig kunskap om andra tal. Exempel på detta är att elever ibland 
uppfattar att decimaltalet är större desto fler siffror det har eller att desto högre siffror 
bråktalet har desto större bråk (Moskal & Magone, 2000; Lamon, 1999; Moss, 2005; 
Stafylidou & Vosniadou, 2004 se Vamvakoussi & Vosniadou, 2010). 
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2.3 Representationsformer 
  
Följande avsnitt kommer att ta upp innebörden av representationsformer och matematik 
av matematik. I denna studie har representationsformen konkretisering valts ut för att 
studeras djupare. I och med detta, kommer det även ges exempel på konkret material 
samt dess möjligheter och problem. 
 
2.3.1 Matematikens representationsformer  
Matematikbegrepp (så som bråktal och decimaltal) kan representeras på olika sätt. De 
benämns inte alltid på samma sätt och är ibland varierade till antalet, men denna studie 
har valt att utgå ifrån att det finns fem sätt att representera matematik: 
verklighetsanknytning, språk, symbolanvändning, bildmodeller och konkretisering 
(Lesh, Post, & Behr, 1987; McIntosh, 2008; Skemp, 1987 se Sveider, 2016).  Dessa fem 
former används för att göra de olika matematikbegreppen mer hanterbara. Av dessa fem 
representationsformer är det konkretiseringen som denna studien är avgränsad till. När 
det kommer till lärande i matematik är förståelsen av matematiska begrepp centralt och 
det är därför av vikt att elever faktiskt förstår de termer de arbetar med (Cheng, 2000 se 
Panaoura, Gagatsis, Deliyianni & Elia, 2009). För att uppnå denna förståelse för 
begrepp och för att elever ska lära sig att se kopplingar samt likheter och skillnader dem 
emellan, används som tidigare nämnt olika representationsformer. Duval (2006) bygger 
vidare på detta och beskriver att även om en representationsform i sig har en viss 
förmåga att underlätta inlärning, kan den inte ensam skapa tillräcklig insikt i 
matematiska koncept. Därför är det en god idé att kombinera olika former av 
representation.  
 
2.3.2 Konkret material  
Som nämnt i tidigare stycke är konkretisering av matematik en av de fem 
representationsformerna. Utifrån Piagets (1970) och Bruners (1966) teorier menas att 
konkretisering gör att även unga barn kan lära sig att hantera matematik, trots att de inte 
har den abstrakta eller symboliska förmåga som annars krävs (Uttal, Scudder och 
DeLoache, 1997). Detta görs genom användning av material, som ska fungera som en 
brygga mellan det konkreta tänkandet och det abstrakta tänkandet (Häggblom, 2013). 
Det finns många olika benämningar på detta material, exempelvis konkret material och 
laborativt material. I studier på engelska kallas det bland annat för ‘manipulatives’ eller 
‘hands on materials’. Detta innebär således att det finns många olika betydelser att 
förhålla sig till. Å ena sidan kan ‘manipulatives’ beskrivas som ett styrbart fysiskt 
material som hjälper till att bygga upp en begreppsförståelse, stämmer överens med den 
matematiska tanken, är möjligt att flytta runt och är ett stöd i lösning av problem 
(Hynes, 1986 och Bouck & Flanagan, 2010 se Bouck, Shurr, Bassette, Park, & 
Whorley, 2018). Å andra sidan kan det definieras som ett objekt som bidrar till att 
medvetet och omedvetet matematiskt tänkande sker (Swan och Marshall, 2010). I 
kunskapskraven i matematik för årskurs 3 nämns att “Eleven kan beskriva begreppens 
egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder” (Skolverket, 
2011). Dock beskriver inte Skolverket hur de definierar konkret material. I denna studie 
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har begreppet konkret material valts framför laborativt material, då det är det Skolverket 
använder.  
 
Konkret material kan delas upp i två kategorier, det vardagliga och det pedagogiska. Det 
vardagliga materialet är det som vi kan stöta på i vardagen eller i naturen, såsom mynt 
eller kottar. Det pedagogiska materialet är tillverkat för ett speciellt ändamål, det vill 
säga för att visa på ett visst matematiskt begrepp (Szendrei, 1996 se Sveider, 2016). 
Pedagogiskt material kan också vara exempelvis bilder som går att flytta runt efter 
behov (Kelly, 2006 se Sveider, 2016). Ett exempel på pedagogiskt material som inte 
sällan används vid bråkräkning är Cuisenaires färgstavar. Det är stavar i tio olika 
längder, mellan en centimeter och tio centimeter. De är i olika färger, men har inga 
enheter markerade. De används som ett slags förhållandematerial, där stavarna 
representerar olika storheter som kan ställas i förhållande till varandra (Malmer, 2002). 
Bråkremsor/bråkplattor (fraction tiles på engelska) är ett annat pedagogiskt material. 
Materialet består av bitar som visar hur stora olika bråktal är i förhållande till varandra, 
och används också frekvent vid bråkräkning (Häggblom, 2013). Konkret material är ett 
sätt att åskådliggöra begrepp, men för att materialet ska vara bra måste det uppfylla 
vissa krav: Det ska kunna spegla den matematiska tanken och fungera på ett 
meningsfullt sätt för eleverna. Meningen med det konkreta materialet är att eleverna, 
genom att laborera med olika material, ska uppnå en förståelse för den abstrakta 
matematiken (Moyer, 2001 se Sveider, 2016). 
 
 
2.3.3 Möjligheter och problem med konkret material  
Det förs diskussioner angående konkret material och dess möjligheter, i vilka det nämns 
att tidigare forskning visar på att konkret material leder till att även de svåraste 
matematiska områdena blir lättare att hantera. Vad diskussionen däremot kommer fram 
till är att det kan vara effektivt att använda. Ett hinder för eleverna är bristen på 
förmågan att se materialet som en representation av någonting annat. För att det ska bli 
effektivt att använda krävs noggranna instruktioner och övning, samt att det 
matematiska fenomenet belyses ideligen. Med detta menas att materialet i sig fungerar 
som en representation av en symbol eller ett matematiskt fenomen, och att man som 
lärare då vid användandet måste ha klart för sig att eleverna har förmågan att tolka 
representationerna (Uttal m.fl., 1997). Fortsättningsvis, för att konkret material ska 
fungera effektivt krävs att eleverna har lärt sig hur det fungerar (Clarke m. fl., 2008). 
Fokus vid användandet av konkret material läggs ofta på fel område. Ett specifikt 
exempel är ett lärandetillfälle där materialet hade olika färger, och istället för att 
koncentrera sig på att lösa uppgiften la eleverna tiden på att räkna materialet och oroa 
sig för dess färger. Det är också av vikt att lärare vet hur materialet ska användas för att 
lärande ska äga rum. I annat fall läggs tiden på att förstå sig på materialet. Materialet i 
sig är inte en lösning, utan det beror på hur läraren i fråga använder sig av det (Uribe-
Flórez & Wilkins, 2010, och Puchner m.fl., 2008). 
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3 Teori 
 
Följande avsnitt kommer att presentera den valda teorin, variationsteorin. Utifrån denna 
kommer även begreppen lärandeobjekt, kritiska aspekter och variationsmönster att tas 
upp.  
 
3.1 Variationsteori 
 
Den teori som användes i denna studie var variationsteorin. Denna teori grundas i den 
fenomenografiska forskningsansatsen som fokuserar på att beskriva hur olika människor 
upplever/uppfattar olika saker. För att få reda på detta så används ofta observationer och 
experiment som forskningsmetoder (Lo, 2014). Variationsteorin bygger på att gradvis 
fördjupa förståelsen av kunskapen. Först måste kunskapen kunna generaliseras och 
övergripande begrepp behöver förstås. Därefter identifieras och förstås kritiska aspekter 
i kunskapen för att man sedan ska kunna se på vilket sätt denna kunskapen skiljer sig 
från andra. För att eleverna ska kunna lära sig att förstå dessa skillnader så menar man 
inom variationsteorin att variation måste ingå i undervisningen (Lundgren, 2014). I 
variationsteorin är lärandeobjekt, kritiska aspekter samt variationsmönster centrala 
begrepp. Variationsteorin samt dess centrala begrepp användes i denna studie för att 
förstå resultatet av observationerna.  
 
3.1.1 Lärandeobjekt 
I lärandeobjektet identifieras det objekt som ska läras ut. Ett objekt har inte någon 
betydelse när det står för sig själv, däremot får det en betydelse när det sätts i 
förhållande till andra objekt (Lo, 2014). Ett exempel på detta kan vara en bordslampa. 
Olika personer kan ha olika bilder av hur en bordslampa ser ut. Genom att titta på vilken 
miljö bordslampan befinner sig i går det att identifiera vissa egenskaper som exempelvis 
att den i regel står på ett bord eller en bänk. Jämförs sedan bordslampan med en stol går 
det att upptäcka att båda objekten exempelvis används inomhus. Genom att upptäcka att 
dessa två objekt är olika blir då enligt Lo (2014) en dimension av variation. Lampan kan 
sedan jämföras med andra lampor för att då upptäcka att det finns olika typer av lampor 
som ser olika ut. Denna upptäckt blir då enligt Lo (2014) ytterligare en dimension av 
variation där objektet nu har fått en betydelse genom att lampan nu har satts i relation 
till andra lampor. Det går där med att identifiera att bordslampan är en typ av lampa. 
Detta visar sig även under observationerna som genomfördes. Ett tydligt exempel på 
detta visades under observation ett. En elev hade då en lösning på det matematiska 
problemet som hen försökte förklara för sina kamrater. Hen märkte dock att kamraterna 
inte förstod vad hen menade. Eleven använde sig då av det konkreta materialet för att 
visa sina tankar. Kamraterna kunde då se förklaringen på samma vis som eleven gjorde 
vilket ledde till att de kunde följa elevens resonemang. Enligt variationsteorin så går det 
inte att lära ut en viss kunskap endast genom att visa på likheter, kunskapen behöver 
även sättas i relation med skillnader som visar på vad det inte är (Lo, 2014). Genom att 
visa talen på olika sätt samt sätta dessa talen i relation till varandra kan det bli möjligt 
att ytterligare tydliggöra relationen mellan bråk- och decimaltal.  
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3.1.2 Kritiska aspekter 
Alla människor upplever olika saker på olika sätt. För att alla elever ska uppleva en 
specifik sak på ett visst sätt måste läraren visa de kritiska aspekter denna specifika sak 
har. Genom att hitta de kritiska aspekterna blir det enklare för eleverna att förstå ett 
bestämt lärandeobjekt (Lo, 2014). Istället för att förvänta sig att alla elever förstår 
lärandeobjektet på samma vis som läraren själv så kan läraren hjälpa eleverna att se de 
kritiska aspekter som läraren ser. Läraren kan då genom att identifiera de kritiska 
aspekterna i ett lärandeobjekt ge eleverna möjlighet att lära sig om ett specifikt objekt 
(Lo, 2014). Ska läraren exempelvis lära eleverna vad en kvadrat är så är det viktigt att 
läraren identifierar de kritiska aspekterna som en kvadrat har. Exempel på kritiska 
aspekter hos en kvadrat kan vara att den har fyra hörn, alla hörn är 90°, alla sidor är lika 
långa. Genom att läraren synliggör dessa kritiska aspekter för eleverna så vet läraren att 
eleverna ser kvadraten på samma vis som läraren gör. Då eleverna ändrar sitt sätt att se 
på detta objekt kan de även få en djupare förståelse av objektet. En djupare förståelse 
leder till ett bredare perspektiv på saken i fråga, vilket i sin tur leder till att eleverna ser 
saken på ett nytt sätt (Lo, 2014). Ett exempel på detta blev tydligt under observation två. 
Två elever skulle då förklara att bråket 2/8 är lika stort som 0,4 för en tredje elev. Den 
tredje eleven var inte övertygad då bråktalet ¼ redan var utplacerad på den platsen. De 
två eleverna visade då på bråkets kritiska aspekter genom att använda sig av 
bråkremsorna. De kritiska aspekterna i bråket 2/8 kunde sedan sättas i relation till bråket 
¼ samt decimaltalet 0,4. Inom övergången mellan bråk- och decimaltal finns det många 
kritiska aspekter som lärare kan tar för givet. Dessa kritiska aspekter blir då till 
svårigheter för eleverna.   
 
3.1.3 Variationsmönster 
För att eleverna ska lära sig det förbestämda lärandeobjektet så är variationsmönster ett 
verktyg som läraren kan använda sig av. Variationsmönster blir då ett sätt för läraren att 
hantera innehållet så att elevernas lärande kan vidgas och bidra till djupare förståelse 
(Lo, 2014). För att eleverna ska lära sig olika regler och begrepp så behöver dessa sättas 
ihop med andra regler/begrepp som liknar de som eleverna ska lära sig. Genom att hitta 
likheterna där emellan så kan eleverna komma fram till vad som är relevant för just 
denna regeln/begreppet. Det är dock lika viktigt att sätta regeln/begreppet i kontrast med 
andra regler och begrepp. Detta gör att eleverna lär sig den specifika regeln/begreppet 
genom att kunna urskilja vad det inte är (Lo, 2014). Då eleverna är medvetna om 
kontrasterna kan de separera regeln/begreppet från helheten och se den på ett nytt vis. 
Eleverna kan sedan generalisera den informationen som de har lärt sig och fokusera på 
de likheter de kan hitta i andra regler/begrepp (Lo, 2014). Ett exempel på detta kan vara 
att en elev ska lära sig vad ½ är. Eleven kan då se hur ½ kan visas på olika vis (till 
exempel med hjälp av konkret material). ½ kan sedan sättas i relation till andra bråk 
som exempelvis 1 hel eller ¼. Genom detta kan eleven se hur dessa tal skiljer sig från 
varandra. Då eleven blir medveten om vad ½ innebär, kan eleven även se detta tal på ett 
nytt vis (exempelvis som decimaltalet 0,5). Eleven kan även generalisera det som 
identifiera ½ och se detta tal i andra situationer. Maunula (med flera) (2011) menar att 
det finns två olika typer av variationsmönster. Dessa två är separation och fusion. Med 
separation menas att en aspekt av regeln/begreppet separeras och bevaras som den är 
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medans övriga aspekter varieras (Maunula, Magnusson & Echevarría, 2011). Ett 
exempel på detta kan vara om läraren ska lära eleverna vad en klocka är. Läraren 
separerar då den aspekten att klockan visar tiden och varierar klockans utseende. 
Genom denna separation kan eleverna se att en klocka kan se ut på olika sätt, men den 
visar alltid tiden. I fusion varieras flera aspekter samtidigt för att eleverna i detta fallet 
ska kunna lägga märke till olika aspekter på samma gång (Maunula, Magnusson & 
Echevarría, 2011). Att variera undervisningen genom att använda konkret material är 
något som denna studie fokuserar på. Genom att använda det konkreta materialet kan 
konkretiseringen av övergången mellan bråk och decimaltal bli mer konkreta för 
eleverna då vissa kritiska aspekter kan varieras för att visa på kontraster.  
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4 Metod  
 
Följande avsnitt kommer att presentera de metoder vi använt oss av för att samla 
information. Vilket material som användes, insamlingsmetod, urval, etiska principer, 
studiens tillförlitlighet samt genomförande kommer att tas upp. 
 

4.1 Insamlingsmetod – planerad observation 
 
I syfte att ta reda på hur det konkreta materialet används som resurs av elever vid 
lösning av matematiska uppgifter, behöver elever som använder konkret material 
studeras. En metod som är lämplig vid insamling av denna typ av information är en 
planerad observation, då syftet är att ta reda på vad elever gör med materialet. En 
planerad observation innebär att det redan innan observationen är förutbestämt vad som 
ska observeras. Tack vare att observationen är planerad så blir den även mindre 
subjektiv (Kylén, 2004). För att få struktur på observationen användes ett 
observationsschema (se Bilaga B). Denna användes också för att underlätta för 
observatören, så att samma saker noteras vid alla tillfällen (Johansson och Svedner, 
2010). Även om objektivitet är nästintill omöjligt att uppnå, bidrar observationsschemat 
till att det blir så objektivt som möjligt. Detta då observatören har förutbestämda 
punkter som ska studeras (Denscombe, 2018). Dessa punkter bestäms innan 
observationen börjar och i enlighet med undersökningens syfte. Tre observationer 
genomfördes, samtliga med två typer av observatörer. Den ena var utomstående 
observatör och deltog därmed inte i processen. Den andra var deltagande observatör och 
var därmed en del av arbetet tillsammans med eleverna. Genom att den deltagande 
observatören var delaktig får denna en annan förståelse av det som sker under 
observationen (Kylén, 2004). Observatören kan genom denna typ av metod se vad 
eleverna gör och hur de resonerar. För denna studie är denna form av empiri-insamling 
mer intressant än vad exempelvis en intervju hade varit, då eleverna istället hade 
berättat hur de tänkte istället för att visa hur de gjorde. En planerad observation ger även 
som tidigare nämnts ett mer opartiskt resultat än vad en oplanerad observation hade 
gjort.  
 
 
4.2 Material 
 
Det konkreta materialet som användes i studien var en tallinje som sattes upp på 
whiteboarden, Cuisenaires färgstavar, bråkremsor samt bråksnurra. Cuisenaires 
färgstavar, bråkremsorna och bråksnurran valdes då dessa konkreta material ofta 
används vid bråkräkning som ett sätt att mäta bråkets storlek samt för att jämföra olika 
bråk med varandra (se avsnitt 2.3.2 Konkret material). Tallinjen valdes då även detta 
konkreta material ofta används vid bråkräkning. Tallinjen visar även bråktalet som ett 
nummer som (i detta fall) finns mellan ett och noll (se avsnitt 2.1.5 Bråk vid mätning). 
Urvalet av det konkreta materialet var även ett bekvämlighetsurval då dessa konkreta 
material fanns att tillgå.  
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Cuisenaires färgstavar 
 

 
Bråkremsor 
 

 
Bråksnurra 
  

 
4.3 Urval  
 
I studien deltog en skola i södra Sverige, och studien genomfördes i en klass i årskurs 
fem.  Skolan valdes ut på grund av bekvämlighetsurval, då vi sedan tidigare har en god 
relation med skolan. Denscombe (2016) skriver att detta sätt att välja ut deltagare görs 
ur en anda av bekvämlighet, men att det också görs för att ta vara på det som finns nära 
till hands samt för att spara tid och pengar. Detta stämmer överens med varför vi valde 
just denna skola. 30 elever blev tillfrågade om att vara med i studien, varav 11 
godkände förfrågan. Av dessa 11 slumpades tre grupper om tre elever ut för att delta i 
studien. Denscombe (2018) förklarar slumpmässigt urval på följande vis, “... varje enhet 
ska ha samma kända sannolikhet att ingå i urvalet.”(s. 61). Eleverna fick information 
om det slumpmässiga urvalet då klassens lärare informerade dem enligt följande: utifrån 
de elever som har lämnat in svarsblanketten från Missivbrevet (Bilaga A) kommer tre 
elever slumpmässigt dras till grupp 1 och sedan tre andra elever till grupp 2.   
 
4.4 Etiska principer 
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Observationen är genomförd i enlighet med de fyra forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Innan observationen genomfördes skickades ett missivbrev ut till 
elevernas vårdnadshavare, där de fick information om studien och möjligheten att tacka 
ja eller nej till barnets deltagande. Missivbrevet (Bilaga A) uppfyller de två första 
principerna. Det är endast de elever med godkännande från vårdnadshavare som varit 
med i studien. I enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017) är både 
skola och elever anonyma genom hela studien, även i observationsschemat. Sista kravet, 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017), uppfyller studien på så sätt att informationen 
som samlades i observationen inte används till någonting annat än just studien.   
 
 
4.5 Tillförlitlighet  
 
I en studie som denna är det svårt att mäta reliabiliteten, eftersom omfattningen ofta inte 
är tillräckligt stor och tiden för knapp för att säkerställa tillförlitligheten hos en mätning 
(Johansson och Svedner, 2010). Studien behandlar även endast en klass elever och 
därmed enbart deras kunskap och behov. För en ökad reliabilitet hade fler observationer 
på olika skolor behövt genomföras, vilket i detta fall valdes bort på grund av tidsskäl. 
Dock ökar tillförlitligheten då observationen är strukturerad, i och med att observatören 
redan innan observationstillfället hade bestämt vad hon skulle studera. Detta innebär att 
samma punkter studeras under alla observationer (Kylén, 2011). Fortsättningsvis var 
den deltagande observatören så neutral som möjligt, för att elevernas verkliga kunskaper 
och användande av materialet skulle synliggöras.  
 
Det var en stor spridning på elevernas kunskaper om bråk- och decimaltal, vilket gav 
oss en tydlig bild av hur det kan se ut i en klass. Det var således inte endast “starka eller 
svaga” elever som valdes ut för observation.  
 
 

4.6 Genomförande 
 
Klassläraren hade tidigare informerat eleverna om att vi skulle komma, vilket innebar 
att de var beredda på vårt besök. Vi presenterade oss för klassen, berättade var vi kom 
ifrån och att vi just nu skriver vårt självständiga arbete. Vi tog sedan med oss de 
slumpmässigt utvalda eleverna till ett annat klassrum, där de fick sitta vid ett bord 
tillsammans med deltagande observatör. Utomstående observatör satt på en stol en bit 
bort under hela observationen. Eleverna observerades i ungefär 15 minuter per grupp. 
Tre stycken observationer genomfördes vid tre olika tillfällen samt med tre olika 
grupper av elever. Den första observationen inriktade sig endast på bråk. Eleverna fick 
då tillsammans lösa två stycken uppgifter (se kommande stycke) hämtade från 
MacIntosch (2008) och Häggblom (2013). Dessa uppgifter valdes ut för att de enligt 
litteraturförfattarna är relevanta bråkuppgifter. De andra två observationerna inriktade 
sig på bråk- och decimaltal samt relationen däremellan. Denna uppgift skapades för 
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ändamålet, då ingen tydlig uppgift för att synliggöra övergången hittades på annat håll. 
Det konkreta materialet som användes på observationerna var Cuisenaires färgstavar, 
bråkremsor samt bråksnurra. Under observation 2 och 3 användes även tallinjen.   
 
4.6.1 Observation 1 
Den första observationen genomfördes som en “pilotobservation”. Denna användes som 
ett sätt för observatörerna att prova på metoden observation som en förberedelse inför 
de kommande observationerna. Observationen genomfördes i ett av klassens klassrum. 
Det konkreta materialet hade dukats upp på ett bord och när de tre eleverna kom in så 
satte de sig på varsin stol runt bordet. Den deltagande observatören satt även på en stol 
runt detta bord. Den utomstående observatören satt på en stol utanför cirkeln (med 
ryggen mot en vägg). Båda observatörerna välkomnade eleverna, presenterade sig själva 
(en extra gång) och förklarade hur observationen skulle gå till samt hur informationen 
kommer att användas. Efter detta började den deltagande observatören presentera de 
olika konkreta materialen och gav exempel på hur de kunde användas (detta diskuteras i 
metoddiskussionen). Eleverna fick sedan två frågor, en i taget. De frågor eleverna skulle 
svara på var: 
- Leo åt ⅓ av en kaka och Elin åt hälften av kakan. Lucas åt resten. Hur  stor del av 

kakan åt Lucas? (Häggblom, 88:2013) 
- Johan delade sitt bröd i halvor. Sedan delar han ena halvan mitt itu. Hur många 

brödbitar har han nu? Hur stor del av hela brödet är en av de minsta bitarna? 
(MacIntosch, 2008:191) 

 
4.6.2 Observation 2  
Observation 2 genomfördes i samma klassrum som observation 1. Till denna 
observationen satt ett snöre uppsatt på tavlan som eleverna kunde använda som en 
tallinje. De övriga konkreta materialen stod uppdukade på ett bord. Under denna 
observation skulle eleverna inte sitta ner utan tanken var att de skulle känna att de kunde 
röra sig i rummet. De tre elever som kom in ställde sig runt bordet och observatörerna 
hälsade dem välkomna, presenterade sig själva och även vad observationen kommer att 
användas till. Uppgiften som eleverna fick var att sätta ut bråk- och decimaltal på 
tallinjen. Dessa bråk- och decimaltal stod på lappar som sattes upp med häftmassa, så 
att eleverna skulle kunna flytta och ändra om talen på ett smidigt sätt. Eleverna fick 
först tre tal som skulle sättas upp på tallinjen. Talen som eleverna fick var vissa bråktal 
och vissa decimaltal. Svårighetsgraden ökade för var tredje tal som eleverna fick. 
 
4.6.3 Observation 3 
Denna observation var miljön, förberedelserna och uppgifterna desamma som i 
observation 2. I denna observation var det dock tre nya elever. Observatörerna 
välkomnade eleverna, presenterade sig själva och vad observationen kommer att 
användas till, precis på samma sätt som i observation 1 och 2. Eleverna fick samma 
uppgift som i observation 2, vilket var att sätta in bråk- och decimaltal på tallinjen. 
Dessa tre elever var betydligt mer okoncentrerade än vad eleverna i de föregående 
observationer har varit. Detta ledde till att den deltagande observatören fick vara mer 
aktiv än vad hen hade behövt vara tidigare.  
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5 Resultat och analys 
 
I det här avsnittet kommer resultatet och analysen av materialet från observationerna att 
presenteras. Det insamlade materialet från observationerna analyserades utifrån det sätt 
Denscombe (2016) kallar för “Grundad teori” och utgick i detta fall från 
variationsteorin. Först lästes och diskuterades materialet noggrant för att få en 
fördjupning i vad som hände under observationerna. Under tiden skrevs 
minnesanteckningar. Därefter framkom ett antal aspekter som materialet skulle 
analyseras utifrån. Med grund i studiens syfte framstod följande aspekter som väsentliga 
och slutligen kvarstod tre stycken. Dessa var 1. Konkret material som eleverna 
väljer/inte väljer att använda, 2. När det konkreta materialet används som resurs och 3. 
När konkret material för diskussion och resonemang framåt. Genom att kategorisera 
materialet på detta sätt framkom följande resultat och analys. 
 
 
5.1 Konkret material som eleverna väljer/inte väljer att använda 

 
Eleverna valde att att använda sig främst av bråkremsorna och tallinjen. Dessa konkreta 
material användes för att jämföra olika tal med varandra. Eleverna använde sig av 
bråkremsorna för att jämföra olika bråktal med med varandra. Eleverna fick en 
förståelse för hur stort bråket är genom att jämföra med andra bråk och därmed jämföra 
talet med vad det inte är. Enligt variationsteorin är detta ett sätt för eleverna att se 
lärandeobjektet på samma vis. Även tallinjen användes mycket för att jämföra bråk. 
Eleverna använde tallinjen för att koppla samman bråk- och decimaltal samt för att 
jämföra olika tal med varandra (likt bråkremsorna). Under observation tre visade en av 
eleverna ett tydligt exempel på detta. Eleverna diskuterade var 0,5 skulle ha sin plats på 
tallinjen. En av eleverna sa då “Den ska sitta här” och pekade på en position mellan 0,2 
och 0,45. En annan elev sa då “Nej, titta här. Där är ½ och 0,5 är lika mycket som ½. 
Elev försökte visa sina kamrater detta genom att använda bråkremsorna. När hens 
kamrater fortfarande inte förstod så sa hen “Men titta här”, hen tog återigen lappen med 
0,5 och höll upp den på rätt plats på tallinjen. Varpå de två andra eleverna backade och 
såg tallinjen från ett längre avstånd. “Jaha, ja så är det ju. Den här *håller upp 
bråkremsan för ½* är lika stor som härifrån *0 på tallinjen* till hit *0,5 på tallinjen*.” 
sa den första eleven då. Även med detta material får eleverna en förståelse för talens 
storlek genom att jämföra det med vad det inte är (kontrasterna blir då tydliga). Det som 
skiljer tallinjen från bråkremsorna är att med hjälp av tallinjen kan eleverna sätta talen i 
relation till varandra. Tallinjen synliggör därmed exempelvis bråktalets relation till 
andra bråk- och decimaltal. Genom att se exempelvis bråktalets relation till övriga tal så 
kan eleverna även se sambandet mellan ett bråktal och ett decimaltal som är lika stort på 
ett annat vis. Några elever upptäckte att det blev enklare att få en helhetsbild av tallinjen 
om de backade lite och såg tallinjen mer på håll. Eleverna kunde då tydligare se vilka tal 
som satt på fel plats. Eleverna använde sig av samma konkreta material som tidigare 
men varierade sättet att använda materialet på vilket i detta fall ledde till en tydligare 
bild.  
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Bråksnurran användes även den under observationerna, dock inte lika mycket som 
bråkremsorna och tallinjen. Genom att använda bråksnurran kunde eleverna visa på 
bråktalets relation till en hel. Den elev som valde att använda sig av bråksnurran visade 
på bråktalets kritiska aspekter för att de övriga eleverna skulle se bråktalet på samma vis 
som hen gjorde.  
 
Cuisenaires färgstavar var det konkreta material som eleverna använde sig minst av. De 
flesta eleverna lekte med det och andra tyckte att det var roligt att bara plocka 
med/sortera. Några elever försökte använda sig av dem utan resultat. Diskussionen 
mellan dessa elever gick från uppgiften till att bestämma storleken på de olika stavarna. 
 
 
5.2 Hur det konkreta materialet används som resurs 

 
Det konkreta materialet som eleverna valde använde sig användes främst för att jämföra 
olika tal med varandra och se på dess kontraster. Eleverna lyfte med hjälp av det 
konkreta materialet fram kritiska aspekter hos de olika talen och synliggjorde därmed 
dess storlek. Under observationerna vände sig eleverna ofta till det konkreta materialet 
för att jämföra bråktalets storlek i relation till andra bråktal. En av eleverna uttryckte att 
de konkreta materialen var till stor hjälp när eleverna skulle placera ut ett bråktal som de 
inte kände sig så säkra på. Genom att jämföra bråket med andra bråk som de var säkra 
på så kunde eleverna placera ut de okända bråken på rätt plats.    

Några elever såg det konkreta materialet som en möjlighet att både kunna visa och 
bevisa sitt resonemang på olika sätt. Eleverna kom då fram till flera sätt att lösa samma 
uppgift med stöd av olika konkreta material. Att variera de olika materialen 
möjliggjorde för samtliga elever att få en djupare förståelse av talen. Ett exempel på en 
sådan situation var under observation 1. En elev (elev 1) hade då förklarat sitt 
resonemang med hjälp av bråkremsorna. Efter att ha förstått resonemanget förklarade 
elev 2 hur uppgiften går att lösa en gång till. Hen använde sig då istället av bråksnurran. 
Elev 1 såg då att det finns olika sätt att lösa uppgiften på och samtliga elever försökte 
använda Cuisenaires färgstavar för att kunna visa det en gång till. 

Genom det konkreta materialet kunde eleverna få bekräftelse på att det svar eleverna 
hade kommit fram till eller de tankegångar som eleverna hade var korrekta eller inte. 
Istället för att vända sig till den deltagande observatören kunde eleverna vända sig till 
det konkreta materialet. Det blev då tydligt för eleverna vad som var korrekt och när de 
behövde tänka om. När eleverna såg att deras svar eller tankegångar var korrekta så 
sträcker de lite på sig och blev ivriga att fortsätta komma fram till lösningen. Det 
konkreta materialet visade då eleverna att de var på rätt väg och genom den bekräftelsen 
ökade även motivationen. Under observation 2 fanns det ett tydligt exempel på detta. En 
av eleverna trodde sig veta var ett tal skulle sitta. Hen var dock inte helt säker och de 
övriga eleverna stod frågande och tittade. Eleven började då titta på det konkreta 
materialet och såg då att talets position stämde med vad hen tänkte från början. Då 
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eleven hade fått sin teori bekräftad kunde hen även se sambandet med andra tal som 
eleverna hade upplevt svåra tidigare.  

Eleverna använde även det konkreta materialet för att synliggöra vilka tal som var lika 
stora.  

Under den första observationerna försökte eleverna använda sig av cuisenaires 
färgstavar för att försöka lösa uppgiften på ett annat vis. Efter att ha försökt en stund 
kom eleverna fram till att dessa inte gick att använda då eleverna inte kunde komma 
fram till vilken storlek de olika stavarna skulle ha. Eleverna i de andra två 
observationerna försökte att använda sig av cuisenaires färgstavar då de inte visste hur 
de skulle gå vidare i uppgiften. cuisenaires färgstavar kunde dock inte hjälpa eleverna 
framåt och eleverna började “leka” och sortera dem istället för att hitta en väg framåt i 
uppgiften. Detta blev extra tydligt under den tredje observationen.  

 
 
5.3 Hur det konkreta materialet leder elevers diskussion och 
resonemang framåt 

 
Eleverna använde sig av det konkreta materialet för att förklara sin tankegång för sina 
kamrater. Under observation 1 observerades ett tydligt exempel på detta. En av eleverna 
kom på en lösning, hen försökte förklara sin uträkning med ord utan att lyckas. Hen 
använde sig då av bråkremsorna för att visa på hur “det hela” förändras och sedan för att 
jämföra bråkens storlekar. De andra två eleverna kunde då följa med i resonemanget på 
ett annat vis och förstod därmed hur hen hade tänkt. Genom att visa på kritiska aspekter 
hjälper eleven sina kamrater att se på uträkningen på samma vis som hen gör. 

Eleverna vände sig till det konkreta materialet när de inte visste hur de skulle gå vidare i 
uppgiften. Det konkreta materialet valdes även istället för att ställa frågor till den 
deltagande observatören. Eleverna kunde få hjälp av det konkreta materialet att komma 
vidare i uppgiften och även få bekräftelse att teorin som eleven hade var korrekt. 
Eleverna som deltog i observation 3 gjorde dock inte på detta vis. De vände sig till den 
deltagande observatören med samtliga frågor och ville även att den deltagande 
observatören skulle tala om ifall det som eleverna gjorde var korrekt eller inte. Den 
deltagande observatören hänvisade då eleverna till det konkreta materialet och bjöd in 
dem till att använda sig av det. Eleverna vände sig då till det konkreta materialet och 
därifrån kunde resonemanget föras framåt.  

Under den tredje observationen kom en av eleverna på att bråkremsorna kunde jämföras 
med tallinjen då en hel från bråkremsorna kan ses som avståndet mellan 0 och 1 på 
tallinjen. Detta gjorde det enklare för eleverna att placera ut alla resterande bråktal på 
tallinjen. Decimaltalen var dock svårare för dessa elever. Med hjälp av tallinjen kunde 
de se att ½ är lika mycket som 0,5. Eleverna ser då de kritiska aspekterna i talet ½ och 
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kan därmed sätta bråktalet i relation till decimaltalet med hjälp av det konkreta 
materialet.  
 

5.4 Sammanfattning  
 
De konkreta material som eleverna främst valde att använda sig av var tallinjen och 
bråkremsorna. Eleverna kunde använda dessa för att jämföra bråkens storlek och med 
hjälp av tallinjen kunde eleverna även koppla samman bråk och decimaltal. Bråksnurran 
användes, dock inte så mycket. Eleverna använde denna för att se bråkets relation till en 
hel. Cuisenaires färgstavar var det enda av de konkreta materialen som inte användes 
utifrån uppgiftens syfte. Eleverna plockade och sorterade stavarna istället. En elev 
uttryckte att det var svårt att använda Cuisenaires färgstavar då det inte fanns någon 
bestämd storlek.  
 
Det konkreta materialet användes som resurs på olika vis. Eleverna använde det 
konkreta materialet för att jämföra olika bråks storlek. Med hjälp av det konkreta 
materialet kunde eleverna även placera ut tal som för dem var okända på tallinjen. Det 
konkreta materialet var ett sätt för eleverna att bevisa sitt resonemang för sina kamrater 
då kunde eleven få stöd av materialet. Eleverna använde även det konkreta materialet 
när de villa ha en bekräftelse på att deras tankegångar var korrekta. Eleven kunde då se 
om hen var på rätt spår eller behövde tänka om.  
 
Eleverna kunde använda det konkreta materialet på ett sätt som förde deras diskussion 
framåt. Detta visade sig då eleverna kunde förklara sina resonemang med stöd i det 
konkreta materialet. Eleverna vände sig även till det konkreta materialet när ingen av 
dem visste hur de skulle gå vidare med uppgiften. De använde då det konkreta 
materialet som ett stöd och diskuterade runt det för att senare komma fram till en 
lösning.  
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6 Diskussion 
 
I följande avsnitt kommer resultat och metod att diskuteras. Det kommer även ges 
exempel på hur vidare forskning skulle kunna se ut samt hur denna studie kan användas 
av verksamma lärare. 
 
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie är att belysa viktiga aspekter för att konkret material ska 
fungera som resurs vid övergången mellan bråktal och decimaltal. Detta genom att 
observera och, med hjälp av variationsteorin, analysera vilket material eleverna 
använder sig av, hur de använder materialet och hur materialet bidrar till att föra 
elevernas resonemang framåt när de arbetar med uppgifter i matematik. Med hjälp av 
resultatet från observationerna samt tidigare forskning kan vi förstå syftet. 
 
Observationen visade att det konkreta material som eleverna främst valde att använda 
sig av var bråkremsorna och tallinjen, då dessa hjälpte eleverna att hitta lösningar på de 
utdelade uppgifterna. Som Sveider (2016) och Bastürk (2016) skriver att elever ofta gör, 
visade eleverna en förvirring över talens storlek när talet endast stod i bråkform, men 
med hjälp av materialet tog sig eleverna an de kritiska aspekterna och kunde exempelvis 
jämföra bråktalens storlek och studera dessa i relation till varandra. Materialet var inte 
en lösning i sig, vilket Uribe-Flórez & Wilkins (2010) och Puchner m.fl. (2008) 
beskriver att material inte är. Det fungerade snarare som en resurs för att hjälpa eleverna 
att klara uppgiften.  Detta kan dels bero på att eleverna har använt sig av liknande 
material tidigare och därför är bekanta med hur det används, dels att det är tydligt 
markerat på varje remsa vilket bråk det motsvarar. Till just vår uppgift fungerade 
bråkremsorna bra, då det speglade den matematiska tanken och på så sätt fungerade som 
en resurs. 
 
Vid ett tillfälle kom en elev på att tallinjen och bråkremsorna “hörde ihop”, alltså att de 
kunde jämföras med varandra och motsvara samma tal. Denna insikt bidrog till att 
eleven förstod talens storhet, vilket kan förstås som att det Wang och Siegler (2013) och 
Kilborn (2014) skriver stämmer. Decimaltal är bara ett annat sätt att skriva bråktal, och 
att arbeta med övergången däremellan kan leda till att elever ökar sin förståelse för tals 
storhet, vilket vi såg tecken på under vår observation.   
 
Vid ett annat tillfälle använde en elev bråksnurran för att följa övriga elevers 
resonemang, vilket verkade fungera som ett stöd för hen. Dock tillförde inte snurran 
någonting nytt, och förde inte heller diskussionen framåt på samma vis som 
bråkremsorna gjorde. Eleverna hittade heller inget stöd i Cuisenaires färgstavar. Även 
om de uppfyller flesta krav som beskrivs av Hynes (1986) och Bouck & Flanagan 
(2010) (se Bouck, Shurr, Bassette, Park, & Whorley, 2018) - styrbart fysiskt material, 
stämmer överens med den matematiska tanken och möjligt att flytta runt, så var det i 
detta fall inte ett stöd för eleverna i lösningen av uppgiften. Uttal m.fl. (1997) nämner 
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att det kan vara ett hinder för eleverna att se materialet som en representation av 
någonting annat, vilket följande exempel kan vara en tydlig bekräftelse på. Istället för 
att hjälpa eleverna att föra resonemanget framåt, gjorde materialet så att eleverna 
tappade fokus och istället försökte bestämma stavarnas värde. Anledningen till detta vet 
vi inte säkert, men det skulle dels kunna bero på en oförmåga att se representationen 
som någonting annat, dels att eleverna inte har lärt sig hur detta material fungerar. 
Forskningen gjord av Clarke m. fl. (2008) visar att eleverna behöver ha bekantat sig 
med materialet för att det ska fungera effektivt, och eftersom eleverna inte hade sett 
detta material tidigare skulle deras icke-användande av färgstavarna kunna tolkas som 
att forskningen stämmer. Malmer (2002) beskriver färgstavarna som ett 
förhållandematerial, men i detta fall hjälpte inte materialet eleverna att se förhållandet 
mellan de olika talen. Att eleverna inte fann något större stöd hos bråksnurran kan bero 
på att det endast fanns en tillgänglig, och därmed inte en till varje elev. Att materialet 
inte användes alls under de två senare observationerna kan bero på att det inte var 
passande till just den uppgiften.  
 
Under observationens gång syntes det tydligt hur eleverna arbetade mot kunskapskravet 
“Elever kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av… konkret material…” 
(Skolverket, 2011), då de använde bråkremsorna för att förklara för sina klasskamrater 
hur och varför de tänkte som de gjorde. Här kunde vi se att det konkreta materialet hade 
ett påtagligt värde, då de elever som tidigare inte följde resonemanget plötsligt förstod 
när kompisen förklarade och visade med stöd av materialet. Detta skulle kunna betyda 
att det Duval (2006) säger angående representationsformer stämmer. Det räcker inte att 
endast använda en representation, utan elever förstår i regel bättre om flera används, i 
detta fall konkretisering och symboler.  
 
Vad vi upplevde fattades som stöd för att stärka bryggan mellan konkret och abstrakt 
tänkande, som Häggblom (2013) skriver att konkret material ska göra, var ett material 
för att visa decimaltals storlek. Bråkremsorna visade på ett konkret sätt de olika 
bråktalens storlek och deras relation till helheten, men när det kom till decimaltal hade 
vissa elever svårigheter med att förstå hur stort ett tal var.  Detta skulle dels kunna bero 
på att eleverna inte har arbetat lika mycket med decimaltal, dels att läraren endast har 
arbetat med bråk genom synsättet “Bråk som del av en helhet” (Karlsson och Kilborn, 
2015, Van de Walle, Karp och Bay-Williams, 2010 se Bastürk, 2016). Att läraren inte 
tar förståelsen med bråk vidare kan påverka deras sätt att förstå andra tal, då bråk ligger 
till grund för många matematiska begrepp. Brown och Quinn (2007) skriver att det kan 
leda till förståelseproblem för decimaltal om eleven har bristande bråkkunskaper. Tian 
och Siegler (2017) refererar till olika forskare som alla är eniga om teorin att 
räkneregler kommer “gratis” i de fall då bråkkunskaper finns innan undervisning om 
decimaltal påbörjas. Detta skulle kunna vara en anledning till att vissa elever under 
observationen hade svårt för just decimaltalen.  
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6.2 Metoddiskussion 
 
När val av område gjordes frågade vi först oss själva vad vi upplevt som svårt när det 
kommer till matematik, dels under vår egen skolgång och dels under vår undervisning. 
Detta för att hitta ett problemområde vi i framtiden skulle ha användning för att kunna 
mer om. På detta vis kom vi fram till vårt syfte. För att få möjligheten att besvara syftet 
valde vi att först studera tidigare litteratur, för att få “mer kött på benen” och för att 
bygga upp en större kunskap om det bestämda studieområdet. Därefter valdes 
observation som insamlingsmetod, då det ansågs som bästa metod för att fånga det 
material vi var ute efter. Metoden elev- och lärarintervjuer diskuterades också, men 
eftersom studien fokuserar på det konkreta materialet som resurs behövde vi ta reda på 
hur elever använder sig av det - inte hur de tänker att de använder det. Det som 
intervjuer däremot hade kunnat bidra med skulle kunna vara en bild av hur elever och 
lärare upplever de olika materialen och på så sätt visa ett helhetsperspektiv över 
användandet av konkret material, från hur det tros användas till hur det ser ut i 
praktiken. 
 
För att hantera vårt insamlade material valde vi att använda oss av variationsteorin, som 
även nu efter processens gång känns som rätt val. Detta för att variationsteorin tydligt 
tog upp vikten av att variera undervisningen (i vårt fall olika konkreta material) för att 
leda eleverna till en djupare förståelse. Teorin har hjälpt oss att tolka och bena ur 
materialet som samlades in under observationerna. 
 
Under observationens gång valde deltagande observatör att ge eleverna en snabb 
påminnelse om att materialet fanns och att de gärna fick använda det. Detta gjorde 
observatören då hon upplevde att eleverna var för blyga för att ta del av det material vi 
hade med oss. Observatören bedömde att diskussionen stod still på grund av detta, och 
för att göra eleverna mer bekväma valde hon därför att ge påminnelsen. Detta kan ha 
påverkat eleverna på så sätt att vi ledde dem till att lösa uppgiften med materialet, trots 
att det inte var ett måste. Vad båda observatörerna dock upplevde var att detta endast 
hjälpte eleverna på så sätt att de vågade ta del av materialen, snarare än en begäran att 
de måste göra det. 
 
För att vara mer säker på att resultaten är generaliserbara skulle studien ha omfattat flera 
skolor och flera klasser.  
 
 
6.3 Förslag för fortsatta studier 
 
Det hade varit intressant att bygga vidare på denna studie och utifrån ett elevperspektiv 
ta reda på betydelsen av konkret material för att få veta hur elever själva upplever 
användandet av det. Istället för att undersöka, såsom i denna studie, på en gruppnivå hur 
elever väljer att ta hjälp av materialet hade en idé kunnat vara att undersöka 
användandet på individnivå. En möjlighet hade då kunnat vara att kombinera 
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observationer och intervjuer för att få mer inblick i hur elever själva tänker om sitt 
användande av konkret material. 
 
Något vi under denna studie upplevde fattades var ett konkret material för att visa 
storleken av ett decimaltal. En idé skulle kunna vara att ta fram ett pedagogiskt material 
som liknas vid bråkremsor, men som istället motsvarar storleken på decimaltal. 
 
Vidare lämnar studien en fundering och möjlig tanke för fortsatt forskning. Resultatet 
visar att eleverna behöver vara bekanta med materialet för att det ska fungera som 
resurs, och detta kan exempelvis ske genom att läraren visar och berättar hur det kan 
användas. Tanken vi vill föra vidare för framtida forskning är om lärarens presentation 
av materialet styr elevernas användande av det. Kan det vara så att elevernas egna 
tankar angående materialet påverkas/begränsas av läraren? Tankar som annars för 
eleven hade kunnat vara mer givande? 
 
 
6.4 Betydelser för undervisning 
 
Med denna studie hoppas vi kunna bidra till en medvetenhet om användandet av 
konkret material som resurs, specifikt när det kommer till bråk- och decimaltal. Den kan 
förhoppningsvis hjälpa framtida kollegor att veta när och hur konkret material kan bidra 
till förståelse för övergången, samtidigt som studien visar när det inte bidrar. I studien 
får läsaren reda på att det är av vikt att veta hur materialet ska användas för att det 
fungera som resurs och att det inte kan “slängas in” i undervisningen och förväntas vara 
ett stöd utan att eleverna fått chansen att bekanta sig med det. Risken i fall två är att 
materialet snarare bidrar till lek än lärande, eftersom eleverna inte vet hur de ska ta sig 
an materialet. 
 
 
6.5 Sammanfattning 
 
För att sammanfatta vår diskussion, och för att tydligt besvara vårt syfte, ser vi över vad 
som krävs för att det konkreta materialet ska fungera som en resurs. I studien framkom 
att mycket av det tidigare forskning säger stämmer överens med studiens resultat. 
Materialet i sig leder inte eleverna framåt, utan det beror på förutsättningarna. Eleverna 
behöver veta hur det konkreta materialet fungerar och att den matematiska tanken 
tydligt speglas för att det ska kunna stödja inlärningen. Resultatet visade också att ett 
material kan tros fungera som ett stöd, men att det inte gör det när eleverna inte förstår 
kopplingen mellan material och symbol.  
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Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 
 
Information om klassrumsobservationer  
 
Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i en undersökning om arbete med 
konkret material. 
 
Syftet med undersökningen är att se hur elever använder sig av konkret material samt 
hur det konkreta materialet kan leda till ökad förståelse för tal i bråk- och decimalform. 
Detta kommer att ske genom en observation. Eleverna får använda sig av konkret 
material för att i grupp diskutera och lösa en eller flera matematikuppgifter inom bråk. I 
undersökningen ingår fyra slumpmässigt utvalda grupper elever, på två olika skolor. 
Resultatet av denna observation kommer att finnas tillgänglig i den färdiga uppsatsen. 
Undersökningen görs med riktlinjer från Vetenskapsrådet. Materialet kommer att 
förvaras inlåst under skrivprocessen och sedan raderas. Skolan samt eleverna kommer 
att vara anonyma. Det är endast studenterna, handledare samt examinator som kommer 
att ta del av informationen. 
 
Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Barnet kan när som helst 
avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Linnéuniversitetet Växjö.  
 
Tack på förhand! 
 
Tilda Östangård  Stina Smedberg 
to222dn@student.lnu.se  ss223da@student.lnu.se  
 
Handledare: 
Helena Grundén  
annahelena.grunden@lnu.se  
 

----------------------------------------------------------------- 
Samtyckesformulär 
Elevens namn och skola  

__________________________________________________ 
 

JA – jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 
NEJ – jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 
Vårdnadshavares underskrift ___________________________ 
 
Elevens underskrift ___________________________________ 



  
 

 II 

Bilaga B Observationsblankett 
 
 
Observatörens namn:_____________________   Datum och tid:________________________ 
 
Lokal:________________________________   Närvarande personer:___________________ 

Tidpunkt och verksamhet Elevagerande Läraragerande 

Från “Examensarbetet i lärarutbildningen” s. 42  
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