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forskning utifrån kunskapsöversikten skulle kunna vara hur laborativa
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Förord
Matematikundervisningen i dagens skola bjuder på fantastiska aha-upplevelser men också hinder på
vägen till kunskap och förståelse. Matematik har alltid varit ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat,
eftersom den är logisk och oftast tillämpbar i vardagen. Under utbildningen har jag undervisat en del
matematik i årskurs fyra till sex med inriktningen tal i bråkform. Iakttagelser har gjorts om att en del
elever tycker att bråk är ett svårt område som är för abstrakt. Det finns olika metoder och arbetssätt
som passar olika elever i deras progression och det finns inte en metod som är rätt. Vissa elever
föredrar att arbeta i matematikboken för sig själva med endast bilder och text som stöd, medan andra
elever tycker att bilder och text är för abstrakt där de inte kan ta och känna på materialet. Dessa elever
behöver alternativa undervisningsmetoder där de kan använda konkret och fysiskt material för att
förstå de matematiska begreppen. Mitt intresse för studien grundas i hur undervisningen kan utvecklas
för att skapa förståelse hos eleverna kring tal i bråkform med hjälp av laborativt material som
hjälpmedel och hur det kan påverka deras intresse för ämnet. Ambitionen är att alla elever ska få en
lustfylld skolgång där undervisningen och dess former bidrar till utvecklad förståelse och kunskap.
Jag vill självklart passa på att ge en eloge till mina handledare Annette Johnsson, Bo Nurmi Hansen
och Caroline Nagy för det stöd ni givit på vägen med detaljerad konstruktiv feedback, positiv respons
samt för det tålamod ni haft när jag ställt frågor. Extra stort tack till Bo, som involverat sig mest i mitt
arbete och verkligen givit tips på hur arbetet kan utvecklas för att nå en högre nivå.
Halmstad 17/2-2019
Rebecca Andersson
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1 Bakgrund
I bakgrunden kommer ni som läsare få ta del av de argument som finns för genomförbarheten av
studien. För att skriva fram detta, tas stöd i litteratur och forskning som ger belägg för argumenten. I
avsnittet kommer även tidigare forskning inom området att presenteras för att ge arbetet en ram.
Avslutningsvis kommer bakgrundsavsnittet att sammanfattas och syftet samt frågeställningen
presenteras.
Kunskapsöversikten görs i samband med en given övningsskola och dess behov av utveckling. I
samråd med övningsskolan har området för kunskapsöversikten fastställts utifrån gemensamma
intressen. Gannerud och Rönnerman (2007, s.82) menar att i läraryrket ingår det att utveckla sin
lärarkompetens och i relation till Brynolf, Carlström, Svensson och Wersäll (2012, s.284), som
understryker vikten av att skolan utvecklas i takt med samhället, blir det påtagligt att
kompetensutvecklingen sker tillsammans i skolan med lärare och ledning. Under praktiken i
lärarutbildningen har elevers svårigheter identifierats till att räkna med bråk och vad tal i bråkform
representerar, vilket fångade mitt intresse för att se hur laborativa material kan användas som
hjälpmedel i matematikundervisningen. Den forskning som samlas in i arbetet kommer troligen bidra
till lärande både för mig personligen och för övningsskolan, för att båda verksamheterna ska kunna
få en gemensam kompetensutveckling (Brynolf et al, 2012, s.292).
Kunskapsöversiktens genomförbarhet tar avstamp i mina iakttagelser kring bristen i laborativa
materials användning på övningsskolan. Vissa elevers svårigheter har även identifierats när det
kommer till området tal i bråkform. Undervisningen i matematik har på övningsskolan främst visat
sig vara bunden till läromedel där matematiken ofta ses som problematisk och abstrakt av eleverna.
Eleverna på skolan får inte heller tillgång till laborativt material. Rystedt och Trygg (2010, s.9)
beskriver att laborativa material är fysiska och konkreta material som man exempelvis kan ta på,
hantera, manipulera och undersöka. För att undervisningen i matematik ska resultera i användbar
kunskap behöver eleverna enligt Hugener et al. (2009) tillräcklig frihet till att bli kognitivt aktiva i
arbetet. Konkreta material som redskap och tillräcklig handledning krävs för att genomföra det målet
(Hugener et al. 2009).
I den reviderade upplagan av Läroplanen, (Skolverket, 2017 s.56) ska undervisningen i matematik
bland annat bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och utvecklar kunskaper om
matematikens användning i vardagen. Matematiken är enligt Skolverket (2017, s.56) nära kopplad
till den digitala, samhällsenliga, sociala och tekniska utvecklingen där kreativitet, reflektion och
problemlösning är centrala aktiviteter. De fem förmågorna: resonemangsförmågan,
metodikförmågan, problemlösningsförmågan, begreppsförmågan och kommunikationsförmågan är
bärande i matematikundervisningen och genomsyrar dess olika delar. Bråktal, som studien inriktar
sig på, går att arbeta med i alla de matematiska förmågorna på olika sätt och är utskrivet i det centrala
innehållet för matematik. Det centrala innehållet för årskurs 4-6 i matematik som berörs är:
•
•

rationella tal och deras egenskaper
tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer (Skolverket, 2017
s.58-60).
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1.1 Svenska elevers låga resultat i matematik
PISA är OECD:s internationella kunskapsundersökning som genomförs vart tredje år bland 15-åriga
elever. Den senast tillgängliga PISA-studien genomfördes 2015, där cirka 5500 elever från 202
svenska skolor deltog. Undersökningen har därmed inte helt uppdaterad data. Målet med PISAundersökningarna är att utvärdera elevers förmåga att integrera och tillämpa matematiska kunskaper
och färdigheter i olika realistiska sammanhang (Skolverket, 2016a). Resultatet visar enligt Skolverket
(2016a) att svenska elever i genomsnitt presterade 16 poäng bättre än mätningen innan (2012), dock
ligger dessa resultat 15 poäng lägre än mätningen dessförinnan (2003). TIMSS är en annan
undersökning som har en mer positiv riktning där svenska elevers resultat blivit bättre under den
senaste mätningen. Dock ligger svenska elevers resultat i matematik under genomsnittet i EU och
OECD-länderna för både årskurs fyra och åtta (Skolverket, 2016b). Ett argument för studien är
dessutom att svenska elevers grundläggande matematikkunskaper sjunkit under senare år (Löwing,
2016). Mer specifikt saknar många svenska elever grundläggande förståelse för tal i bråkform
(Mosely & Okamoto, 2008).

1.2 Elevers intresse och attityd till matematik
Skollagen (2010, s.800) understryker att utbildningen i skolan ska syfta till att eleverna ska få inhämta
och utveckla kunskaper och värden samt att den ska främja och bidra till elevernas livslånga lust att
lära och personliga utveckling. I Läroplanen (Skolverket, 2017 s.56) står det skrivet att
matematikundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematiken som leder till
ett lustfyllt lärande. I de laborativa undervisningsformerna kan konkret material används som ett
redskap för att skapa förståelse och göra de abstrakta begreppen mer konkreta och påtagliga. För att
få en lustfylld matematikundervisning framhäver Skolverket (2003) att eleverna har behov av att
förstå saker och känna att de lyckas. Att lyckas och förstå, motiverar eleverna i undervisningen och
utvecklar dem. Rystedt och Trygg (2010) beskriver att de ofta möter lärare som säger att laborativa
material i matematikundervisningen hjälper deras elever till ett ökat intresse, vilket också gynnar
elevernas lärande. Rystedt och Trygg (2010) skriver också att det laborativa arbetssättet ger eleverna
mer positiv syn på matematikämnet där eleverna får möta material och inte bara bokstäver och siffror
i en lärobok.
Begreppet lust är svårt att definiera och i Skolverket (2003, s.5) har barn och vuxna fått beskriva
tillfälle när de känt en lust att lära. Många berättade att både kroppen och själen har varit engagerad
när de har känt lust att lära medan andra har lyft fram aha-upplevelsen av någonting de har förstått.
De gemensamma faktorerna för de här aspekterna är kännandet och tänkandet, där praktiska och
estetiska skolämnen lyfts fram som situationer med mest lustfyllt lärande. Skolverket (2003, s.21-23)
lyfter i samma studie fram olika aspekter som bidrar till ett lustfyllt lärande, bland annat behovet av
att förstå, behovet av en varierande undervisning och delaktighet samt påverkan. Begreppen förståelse
och lustfyllt lärande har här fått ett samband där eleverna som besvarade frågor i studien uttryckte att
känslan av att förstå var viktigt för att undervisningen ska upplevas rolig och lustfylld. Behovet av en
varierande undervisning är enligt studien viktigt för elevernas lust att lära då undervisningen ska vara
flexibel, varierande och icke-monoton för att tillgodose olika elevers olika sätt att tillägna sig kunskap
och lära sig. Elevernas delaktighet och påverkan i undervisningen ses också som viktig för deras lust
att lära eftersom de själva får vara med och påverka undervisningens innehåll och
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examinationsformer. Lärarna som deltog i studien lyfter fram demokrati som viktigt då de menar att
demokrati i klassrummet ökar motivationen (Skolverket, 2003).
Relationen mellan laborativa material och ett lustfyllt lärande är viktigt att ha i åtanke eftersom det
lustfyllda lärandet i många fall beror på laborativt material i undervisningen.
Matematikdidaktikforskare lyfter att användandet av laborativa material i matematikundervisningen
kan motarbeta elevernas negativa attityder till matematik (Cruikshank & Sheffield, 1992; Furoto &
Lang, 1982; Reys, Suydam, & Lindquist, 1995). Samtidigt skriver Allen (2007), Martinez (1987) och
Sowell (1989) att elevers attityd till matematik kan förbättras och utvecklas om de får arbeta med
laborativa material, under förutsättning att läraren använder det laborativa materialet i
undervisningen, vilket förmodligen bidrar till ett mer lustfyllt lärande.

1.3 Elevers förståelse för tal i bråkform
Bråktal ingår i det matematiska området aritmetik vilket är grundläggande kunskaper inom
matematiken där taluppfattning av olika slag ingår i det centrala innehållet. McIntosh (2008, s.27)
skriver att tal i bråkform är en grundläggande matematisk kunskap för att skapa förståelse för andra
matematiska begrepp, som decimalform och procenträkning. Kunskaperna om tal i bråkform är också
nödvändiga när de ska lära sig algebra enligt McIntosh (2008, s.27).
I begreppet tal i bråkform, finns det olika grundläggande kunskaper som elever behöver förstå. För
att skapa förståelse för begreppet skriver McIntosh (2008, s.29) att elever behöver förmågan att
uppfatta storleken på ett tal i bråkform i förhållande till noll, halv och hel. De grundläggande
aspekterna av tal i bråkform som elever behöver förstå är:
•
•
•
•

Alla delar måste vara lika stora för att de ska vara bråkdelar (delarna behöver inte
nödvändigtvis ha samma form och utseende i konkreta exempel).
Nämnaren visar i hur många delar en hel har delats.
Ju större nämnaren är när täljaren är densamma, dvs ju fler delar helheten är delad i, desto
mindre är bråket eftersom varje del blir mindre.
Täljaren visar hur många delar av helheten vi har (McIntosh, 2008 s.29).

Malmer (2002, s.132-133) delar upp bråkbegreppet i tre olika roller kring hur de kan uppfattas med
hjälp av olika begreppsmodeller. (1) Bråk som anger del av en helhet, vilket förklaras med att tal i
bråkform kan ses som en del av en helhet där en hel delas i lika många lika stora delar. (2) Bråk som
anger del av ett antal, denna modell liknar den första men här fokuseras på antalet delar istället för
en helhet. (3) Bråk som används för att uttrycka en relation, där bråktalen ska uttrycka hur stor en
andel av något är.

1.4 Laborativa material som redskap
Läraren har en betydande roll för elevernas matematiska utveckling, där varierande
undervisningsmetoder och användandet av rätt material i rätt kontext är viktigt (Skolverket, 2003,
s.25). Detta leder förmodligen till elevernas ökade lust att lära, vilket Läroplanen (Skolverket, 2017,
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s.56) skriver att lärare ska sträva efter. Läraren är ansvarig för att forma undervisningen och välja
undervisningsmetoder anpassade till den aktuella elevgruppen, där undervisningen anpassas till
elevers olikheter och behov (Skolverket, 2003, s.25). Det framhålls enligt Skolverket (2003, s.26) att
lärarkompetensen är den enskilt största resurs som har visat sig ha störst betydelse för elevers resultat
i matematik. Lärarens professionalitet och kompetens är även enligt Bentley (2003, s.51) den
viktigaste faktorn som påverkar elevaktiviteter. Om lärare använder laborativt material med ett tydligt
syfte, kommer förmodligen eleverna tillämpa arbetssättet. Bentley (2003, s.53-54) skriver att valet av
undervisningsmetod måste stämma överens med målet för undervisningen, men den ska också vara
kostnadseffektivt, tidsbesparande och inte allt för omfattande.
Användningen av det laborativa materialet ses enligt McDonough (2016, s.7) som framgångsrikt i
grundskolan, eftersom det kan utveckla elevers förståelse för de matematiska begreppen. Dock
påpekar McDonough (2016, s.7) att det laborativa materialet inte bör användas ensamt i
undervisningen. Det blir tillsammans med elevernas engagemang, lärarens frågeställningar och
lämpligheten för undervisningen komplett och alla delarna är viktiga för att undervisningen ska
utveckla elevernas förståelse. Med andra ord kompletterar olika delar varandra för att skapa en
helhetsbild. Laborativt arbete är enligt McDonough (2016, s.7) en bra mental aktivitet och läraren har
ett stort ansvar för att materialet används på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang för eleverna.
Laborativa material gör det också möjligt för eleverna att integrera sin kunskap med sina tankar för
att förstå matematiska begrepp (Boggan, Harper, & Whitmire, 2010; Kelly, 2006).
Malmer (2002, s.136-137) skriver att storleksordning av bråktal kan bli problematisk för elever i
grundskolan utan konkret material som hjälpmedel. Hon uttrycker att eleverna ser det som att ⅓>½
eftersom 3>2 när de bara ser talen framför sig. Om de istället har konkret material, exempelvis
färgstavar som stöd, kan de göra en visuell mätning och se att ⅓<½ eftersom staven som symboliserar
½ är större än staven som symboliserar ⅓. Malmer (2002, s.136-137) skriver också att det är ytterst
viktigt att låta eleverna utforska de laborativa materialet för att upptäcka matematiska idéer, vilket
kan ge dem goda förkunskaper till tal i bråkform. Färgstavar som konkret material kan arbetas med
för att jämföra stavarnas storlek och för att upptäcka relationsförhållandena mellan olika stavar
(Malmer, 2002, s.133), vilket används fördelaktigt för att kunna jämföra storleken på olika tal i
bråkform.
NCTMs (2000), The 2009 What Works Clearinghouse rapport (Gersten, Beckmann, Clarke, Foegen,
& Marsh, 2009) och Skolverket (2004) skriver fram rekommendationer om att använda laborativt
material, eftersom det varierar matematikundervisningen oberoende vilken ålder eleverna befinner
sig i. Skolverket (2004) framhäver att om matematikundervisningen innehåller varierande inslag av
laborativa material kännetecknas den som utmanande och motiverande för eleverna, vilket även är
ett sätt att utveckla matematikundervisningen.
Laborativa material kan vara olika saker beroende på vem frågan ställs till, men i denna
kunskapsöversikt används en definition som bygger på Sowell (1989), van de Walle, Karp och BayWilliams (2013) samt Kellys (2006) resonemang. Laborativa material betraktas som både fysiska och
symboliska objekt som går att manipulera med. Rystedt och Trygg (2013) beskriver att det finns två
olika sorters laborativa material, vardagliga föremål och pedagogiska material. Vardagliga föremål
är de föremål som finns i vardagen medan pedagogiska material är speciellt tillverkade för
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matematikundervisning. Rystedt och Trygg (2013) beskriver att gränsen mellan de olika materialen
är svåra att urskilja eftersom de vardagliga föremålen kan få en pedagogisk funktion när de används
i olika sammanhang i undervisningen. Ett pedagogiskt material kan dessutom hanteras som ett
vardagligt föremål. Den avgörande faktorn för vilken grupp materialen sorteras i, är hur och i vilket
syfte materialet används. Rystedt och Trygg (2013) skriver att materialet får sin mening i
sammanhanget där det används.
Skillnaden mellan fysiska och virtuella material kan beskrivas, där fysiska material är de som är
möjliga att hantera och som kan tas på (Rystedt & Trygg, 2010), medan virtuella är webbaserade
visuella representationer som visar en funktion hos något annat (Moyer, Bolyard & Spikell, 2002).
Fysiska material bidrar till stor begreppslig förståelse för att det visar på alternativa representationer,
vilket hjälper elever att rekonstruera matematiska koncept (Yuan, 2009) och för att stödja konkret
tänkande (Sowell, 1989). En kombination av virtuella och fysiska material hjälper enligt Terry et al.
(1995) eleverna att göra betydande vinster jämfört med de elever som bara använder ett av materialen
där de kan reflektera över samband mellan de olika representationerna.

1.5 Sammanfattning av bakgrund
För att sammanfatta bakgrundsavsnittet görs en återkoppling till argumenten för studiens
genomförbarhet. Svenska elevers resultat i matematik är låga i förhållande till andra länder och
resultaten ligger under genomsnittet i EU och bland OECD-länderna (Skolverket, 2016a; Skolverket
2016b). Många svenska elever saknar dessutom grundläggande kunskaper i matematik och mer
specifikt om tal i bråkform (Löwing, 2016; Mosely & Okamoto, 2008). Problemområdet om svenska
elevers bristande kunskaper kring tal i bråkform, de låga resultaten och motiven för hur en lustfylld
undervisning ska se ut, är grunden för kunskapsöversikten.

1.6 Syfte och frågeställning
Syftet med kunskapsöversikten är att beskriva vad forskning säger om hur elever i grundskolan kan
utveckla förståelse och positiva attityder för tal i bråkform i matematik. Mer precist kommer följande
frågeställning att besvaras:
•

Hur kan laborativa material i matematikundervisningen, enligt forskning, utveckla
grundskoleelevers förståelse för tal i bråkform och hur kan det bidra till elevers positiva attityd
samt intresse för området?

2 Metod
I följande avsnitt kommer metodavsnittet att presenteras där det beskrivs hur den systematiska
litteratursökningen gått till. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, (2013, s.31) beskriver att en
systematisk litteratursökning innebär att man söker data systematiskt och granskar den kritiskt för att
slutligen sammanställa den. Senare i metodavsnittet kommer datamaterialet att bearbetas och
analyseras och i metoddiskussionen granskas val av sökord, urval och källor kritiskt.
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2.1 Tillvägagångssätt vid insamlingen av datamaterial
För att få fram källmaterialet har sökningar efter litteratur gjorts på databaserna ERIC och SwePub.
För att möjliggöra de systematiska sökningarna har olika sökord tagits fram utifrån studiens syfte och
frågeställning. Sökorden som användes återfinns till viss del i syftet och frågeställningen och därför
kan jag säkerställa att sökorden genererar litteratur som berör forskningsområdet, vilket gör att
studiens validitet säkerställs. Följande sökord har använts i sökningarna efter empiri:
Bråktal, fractions, matematik, mathematics, förståelse, understanding, comprehension,
undervisningsmetoder, teaching methods, undervisning, teaching, grundskolan, elementary school,
secondary school, lärare, teachers, laborativt material, konkret material, concrete materials,
manipulative materials och manipulatives.
Sökningen inleddes med att begrepp som var bärande i frågeställningen sammankopplades. För att
sökningen skulle bli så systematisk som möjligt hade en sökning på varje enskilt begrepp behövts
genomföras, för att sedan söka efter alla möjliga kombinationer. Om en sådan systematisk sökning
hade gjorts hade urvalet blivit för stort och avgränsningarna hade blivit för omfattande för studiens
givna tidsram.
ERIC är en internationell databas som täcker området pedagogik. Här avgränsades sökningarna till
endast ”Peer-reviewed” och ”Academic Journals” publikationer, vilket innebar att den vetenskapliga
publikationen har granskats och lästs av ämnesexperter. En kvalitetsgranskning har med andra ord
genomförts för att säkra den vetenskapliga publikationens reliabilitet. I sökningarna användes den
booleska operationen AND för att smalna av och begränsa sökningen samt OR för att utvidga det och
göra resultatet bredare, som enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s.79) innebär att sökningen antingen
utvidgas eller smalnas av beroende på vilket boolesk operation som används.
SwePub, som är den andra databasen som vetenskaplig litteratur hämtats från, innehåller svenska
studier skrivna både på svenska och på engelska. I sökningarna användes liknande sökord som i
ERIC, dock skrivna både på svenska och engelska i olika kombinationer. I en sökning i SwePub
användes endast ett sökord, laborativ matematik, vilket genererade två träffar som var tryckta i
bokform, vilka inte var refereegranskade. Därpå utvecklades sökningen med hjälp av trunkering som
enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s.81) innebär att början eller slutet av ett ord ersätts med en
asterisk (*), samt den booleska operationen AND. Matemati* AND laborativt material, här fick jag
sex träffar varav en licentiatuppsats som berörde ämnesområdet. Det var svårare att finna träffar i
SwePub än ERIC, då SwePub är mer begränsad eftersom den bara innefattar svensk forskning. När
begreppet matematik söktes på, genererade det många förslag på träffar, vilket ledde till användandet
av trunkering, där sökordet matemati* användes. Det innebär att sökningen görs på allt som inleds på
matemati... som i sin tur innebär att mitt urval utvidgas. Först söktes endast på begreppet matemati*.
Det genererade 33 100 refereegranskade träffar, vilket var ett för stort urval. Sökningen begränsades
till matemati* AND laborativt material och då gavs endast sex träffar (övrigt vetenskapligt) varav en
har använts till resultatet.
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I tabell 1 redogörs för vilka sökord som använts i sökningarna och om de kommer skrivas fram i
resultatet. Samma källor kan förekomma i olika söksträngar. Tabellen visar också vilka avgränsningar
som gjorts i sökningarna för att få fram vetenskaplig litteratur som är relevant och kvalitetsgranskad.
Tabell 1 - Sökordstabell
Databas
Sökord
Avgränsningar
ERIC
("concrete materials" AND mathematics) OR Peer-reviewed
"manipulative materials" AND "elementary
school" AND fractions AND (understanding Academic Journals
OR comprehension)
Full-Text

Träffar
62

Valda källor
6

29

ERIC

"manipulative materials OR manipulatives"
AND fractions AND mathematics

Peer-reviewed
Academic Journals
Full-Text

26

8

ERIC

(concrete materials) AND mathematics

Peer-reviewed
Academic Journals
Full-Text

38

2

SwePub

matemati* AND laborativt material

Övrigt vetenskapligt

6

1

Manuella sökningar har också gjorts för att utvidga källorna. Sveiders (2016) licentiatuppsats, som
berör forskningsområdet om hur laborativt material kan tillämpas i undervisningen för att skapa
förståelse hos eleverna, kommer presenteras i resultatet. Referenslistan i hennes uppsats har dessutom
granskats för att hitta källor till bakgrundskapitlet. Nagys (2017) licentiatuppsats, som handlar om
bråk i undervisningen och dess hinder i undervisningen, samt hennes referenslista har använts för att
utvidga de vetenskapliga källorna.

2.2 Bearbetning och analys
I det källmaterial som valdes ut, lästes till en början textens abstract för att ge mig en första inblick i
vilket övergripande område litteraturen berörde, eftersom titeln ibland kan vara vilseledande och
innehållet speglar inte alltid vad titeln indikerar. Här gjordes en första sortering av källmaterialet. I
artikelöversiken (se bilaga A), har de väsentliga källorna för resultatdelen sammanställts, som
besvarar kunskapsöversiktens syfte och frågeställning. De olika källorna sammanställdes för att
enklare kunna identifiera likheter och skillnader dem emellan. De källor som fångade mitt intresse
var de som gav konkreta exempel på laborativa material som kan användas i grundskolans
matematikundervisning samt hur det kan användas för att bidra till elevernas förståelse för tal i
bråkform. Även källor som tar upp elevernas svårigheter med tal i bråkform är intressanta då det ger
en utgångspunkt för exakt vad som behöver utvecklas inom område samt de källor som förklarar
varför förståelsen inom matematiken är viktig är dessutom relevant för att stärka relevansen till
kunskapsöversikten.
Genom bearbetning av artiklarna har tre kategorier skapats, som används för att strukturera resultatet.
Utifrån studiernas resultat, har jag i förhållande till syftet och frågeställningen skapat kategorier som
10

visar på resultatets olika aspekter. Några av källorna visade liknande resultat medan andra visade
olika, därför delas resultatet in i tre kategorier för att de ska kunna diskuteras med och mot varandra
i respektive kategori. Kategorierna är: (1) Laborativa material och dess betydelse för elevers
förståelse för tal i bråkform. I denna kategori kommer studier som beskriver vilka laborativa material
som används att presenteras samt hur dessa material kan bidra till elevers förståelse för tal i bråkform.
(2) Virtuella material jämfört med konkreta material. I denna kategori kommer studier som jämför
virtuella och konkreta material lyftas fram för att synliggöra hur de kan bidra till elevers förståelse
för tal i bråkform. (3) Laborativa material, redskap för att bidra till positiva attityder och ökat
intresse hos elever i matematik. I denna kategori kommer studier som tar upp hur det laborativa
materialet kan bidrar till elevernas positiva attityder och intressen till matematik att presenteras. I
tabell 2 presenteras vilka och hur många källor som kommer att presenteras i varje kategori, samma
källor kan förekomma i flera kategorier.
Tabell 2 - Resultataspekter

Källa
Baig & Halai (2006)

Laborativa material Virtuella material jämfört Laborativa material, redskap för
och dess betydelse för med konkreta material. att bidra till positiva attityder och
elevers förståelse för
ökat intresse hos elever i
tal i bråkform.
matematik
x

Burns & Hamm (2011)

x

Caswell (2007)

x

Harvey (2012)

x

x

Hunt, Nipper & Nash
(2011)
Kontas (2016)
Larkin (2016)

x
x
x

Lee & Chen (2015)

x

Loong (2014)

x

Pearn (2007)

x

x

Shumway et al. (2016)
Sveider (2016)

x

x
x

De olika aspekterna som resultatet visar på är valda för att övergripande sammanfatta de olika
källornas resultat, kopplade till hur forskning ser på hur elever kan utveckla förståelse för tal i
bråkform och hur det i sin tur kan bidra till deras positiva attityder och intresse för matematik. Genom
att ha kategorier kan resultatet kontrolleras ifall det håller sig inom ramen för det som avses att
redovisa, vilket gör att studiens validitet upprätthålls. En kritisk aspekt med valet av kategorierna är
att tredje kategorin endast innefattar tre studier, medan de andra inkluderar fem respektive sju studier.
Det kan ses som ett litet urval av källor för att säkra dess reliabilitet och konsekvensen kan bli att
resultatet ses som tunt.
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3 Resultat
I resultatdelen kommer källmaterialet att presenteras utifrån Eriksson Barajas et al. (2013, s.50)
rekommendationer om att kategorisera resultaten i teman. Genom att dela upp resultatdelen i teman
säkerställs att datamaterialet svarar mot syftet och frågeställningen. I bilaga A finns en artikelöversikt
där varje artikel presenteras mer detaljerat. I resultatdelen refereras endast till författaren och årtalet.

3.1 Laborativa material och dess betydelse för elevers förståelse för tal i
bråkform
I denna kategori kommer sju artiklar att presenteras (Sveider, 2016; Loong, 2014; Harvey, 2012;
Pearn, 2007; Caswell, 2007; Larkin 2016; Baig & Halai, 2006), som presenterar hur olika laborativa
material kan bidra till elevers förståelse för tal i bråkform. De använda materialen kommer att
presenteras och förklaras kring hur det bidrog till elevernas olika förståelse, där olika material kan
bidra till olika typer av förståelse och erfarenheter hos eleverna. De laborativa materialen har använts
i undervisningen med syftet att flytta förståelsen från det konkreta till det abstrakta, att konkretisera
ett abstrakt matematiskt innehåll och utveckla elevernas begreppsförståelse.
Caswell (2007, s.14) tar i sin etnografiska studie upp idéer som syftar till att engagera elever i åldrarna
nio till tolv år i arbetet med tal i bråkform. Målet var att få fram deras förståelse samt flytta förståelsen
från konkret till abstrakt. Hon presenterar Playdough-lera som ett laborativt material som använts i
grundskolan mellan åldrarna nio till tolv år, för att konkretisera bråkdelar av olika slag. Caswell
(2007, s.16) menar att materialet stärkte elevernas förståelse för tal i bråkform samt gjorde
matematikundervisningen mer intressant. Det laborativa materialet är enligt Caswell (2007, s.14) ett
sätt att överlappa från det konkreta tänkandet till det abstrakta för eleverna, vilket beskrivs vara en
förutsättning för matematik på högre nivå.
I Sveiders (2016) studie, används i likhet med Caswell (2007), olika laborativa material för att
konkretisera det abstrakta matematiska innehållet för eleverna, med syftet att se vad de kan erfara
genom användandet av de laborativa materialen. Larkin (2016, s.12) menar också i sin artikel, att
elever som använder konkreta material har enklare för att se samband mellan de laborativa materialen
och de matematiska symbolerna samt dess representationer. I Sveiders (2016, s.45-99) studie
undersöks lärares och mellanstadieelevers användande av laborativt material i bråkundervisningen. I
studien framhävs olika typer av laborativt material för att närma sig elevernas förståelse för tal i
bråkform. För att illustrera att bråkdelarna alltid är lika stora användes frukt i Sveiders (2016, s.4748) studie. Syftet var att eleverna skulle få erfara att de olika bråkdelarna av frukten var lika stora och
för att illustrera detta delade läraren upp frukten i fyra delar för att symbolisera ¼. Dock var det svårt
för läraren att dela ett konkret material (i det här fallet frukten) i exakt lika stora delar, vilket är en
förutsättning för att närma sig ett korrekt abstrakt matematiska begrepp och resonemang genom att
konkretisera innehållet. Svårigheter med att använda frukt för att konkretisera abstrakta
begreppsmodeller lyfter Sveider (2016, s.47-48) fram med två aspekter. Dels att delarna inte blir
exakt lika stora, dels att elevernas uppmärksamhet riktas mer mot frukten än det matematiska
innehållet.
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Bråkcirklar och bråkrektanglar är andra material som i Sveiders (2016, s. 54-58) studie använts för
att konkretisera att olika bråkdelar är lika stora oberoende helhetens storlek. Dessa material
illustrerades på tavlan för att instruera eleverna. Materialen visade på olika typer av helheter, i form
av rektanglar och cirklar. Formen varierade, men andelen var fortfarande lika stor. Genom att
eleverna fick erfara att ¼ är samma sak av en rektangel som av en cirkel oberoende av dess storlek,
ökade elevernas begreppsliga förståelse. De olika laborativa materialen användes både i instruerande
syfte hos läraren och i arbetande syfte hos eleverna för att utveckla elevernas förståelse för olika
aspekter av tal i bråkform (Sveider, 2016). Här menar Baig och Halai (2006) att användandet av
konkret materialet tillsammans med lärarens instruktioner och frågor gav eleverna möjligheter till att
lära sig matematiska regler och resonemang som bygger på förståelse för det matematiska konceptet.
För att representera bråk som en del av ett antal, lyfter Sveider (2016, s.61-65) tändstickor som ett
vardagligt material och multilinkkuber som ett pedagogiskt material för att konkretisera hur
tändstickorna kan delas in i olika bråkdelar. Uppgiften som eleverna fick, gick ut på att eleverna
skulle dela upp 18 tändstickor i olika högar, med lika många tändstickor i vardera hög. Det här
laborerande arbetssätt gick ut på att eleverna fick testa olika sätt att komma fram till svaret. Resultatet
i Sveiders (2016) studie visade att dimensioner öppnades upp för eleverna genom att tändstickorna
gick att dela upp på olika sätt vilket gav eleverna en förståelse för bråk som en del av ett antal, där
varje del av en helhet är lika stora och innehåller lika många till antalet. Larkin (2016, s.12) menar
också att elever som använder konkreta material lättare kan se samband mellan föremålen och de
matematiska symbolerna samt dess representationer.
Harvey (2012) beskriver i sin artikel ett lärandeexperiment där tretton lärarstudenter från två olika
lärarutbildningar på ett universitet i Nya Zeeland deltagit. Harvey (2012, s.498) lyfter fram andra
laborativa material som används i matematikundervisningen för att stötta eleverna när det kommer
till området tal i bråkform. Mönsterblock, elastiska remsor, bråktalsväggar, numrerade linjer, dubbla
nummerlinjer och modeller i form av cirklar och rektanglar. Resultatet visade att den elastiska remsan
visade sig vara en effektiv aktivitet med syftet att utmana och stärka elevers tänkande kring bråktal
(Harvey, 2012, s.509). I Harveys (2012, s.508) studie lyfter deltagarna fram åsikter om den elastiska
remsan som redskap, där de bland annat säger att det konkreta materialet är gediget för att ge eleverna
en bild framför sig, vilket kan underlätta processen för eleverna med att övergå från något konkret
till abstrakt. Eleverna kan då applicera det matematiska innehållet som läraren säger till något konkret
material. Den elastiska remsan kan också bidra till mentala bilder och någonting konkret hos eleverna,
snarare än att enbart veta det matematiska innehållet.
I likhet med Harvey (2012), framhäver Pearn (2007) bråktalsväggar och numrerade linjer som
laborativa material för bråkundervisningen i matematik med syftet att öka förståelsen hos elever i
grundskolan för tal i bråkform. Loong (2014, s.7) redovisar också användandet av bråktalsväggar
som ett hjälpmedel för eleverna. I Loongs (2014, s.7) artikel framhävs elevers svårigheter för att
addera bråktal, där eleverna svarar att ⅕+⅓= 2/8, vilket är en felaktig representation. De konkreta
materialens inkluderande i undervisningen, resulterade i att elevernas förståelse för de matematiska
begreppen utvecklades. Elevernas förståelse utvecklades för att de kunde se bråktalen på
bråktalsväggen i förhållande till varandra och genom det se vad varje bråktal representerade.
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I Loongs (2014) studie berörs området beräkningar av tal i bråkform, likaså i Sveiders (2016, s.9599) studie. Sveider (2016), som har gjort en etnografisk studie på elever i årskurs fyra till sex bekräftar
Loongs (2014) resultat, som generellt presenterar hur materialet kan stödja eleverna i deras
arbetsprocess. I Sveiders (2016) studie användes bland annat geobräden och gummisnoddar som
laborativa material med syftet att åskådliggöra en additionsberäkning av bråktal. Eleverna fick
uppgiften 3/10+___ = 1. Den ena gummisnodden användes för att markera hur många delar
bråkuttrycket bestod av, det vill säga helheten och den andra användes för att markera 3/10 av
helheten. Mellanrummet blir alltså svaret på beräkningen, 7/10. Det här arbetssättet användes bara
när likheten skulle bli ett. Detta laborerande arbetssätt, resulterade i att eleverna fick erfara hur de
kunde arbeta med additionsuttryck på ett laborativt sätt vilket stärkte deras förståelse för delen och
helheten.
I Baig och Halais (2006, s.20-27) studie lyfts alla de fyra räknesätten fram och hur ett konkret material
i pappersremsor, likt i Pearns (2007) studie, kan användas för att stödja och främja eleverna. I
subtraktion av bråktal användes två pappersremsor, den första remsan innehåller lika många delar
som nämnarens tal och antalet rutor som täljaren representerar är färglagda. Likadant visar den andra
pappersremsan, dock med andra tal för att representera 4/15-2/15=_____ (Baig & Halai, 2006, s.21).
Resultatet av detta material visar att kombinationen mellan materialet och lärarens frågor bidrog till
elevernas möjlighet att uttrycka sina tankar, vilket i sin tur ledde till att eleverna lärde sig det
matematiska innehållet med underliggande resonemang som bygger på förståelse.
Sveider (2016, s.73-78) lyfter fram fler material och hur de har använts i undervisningen. Bråkpizzor
och rätblock användes som konkretiserande material som alla visar ekvivalenta bråk, att ½ är samma
sak som 2/4 och 4/8 samt att ⅓ är samma sak som 2/6. Dessa material påvisade storleken för de olika
bråktalen, vilket ledde till att eleverna kunde erfara att exempelvis ⅓ och 2/6 är lika stora. För att
storleksordna bråktal användes färgade bråkcirklar, meterslinjal, snöre och klädnypor i Sveiders
(2016, s.81-83) studie. Ett sätt att visa eleverna en konkret bild över storleksskillnaden på olika
bråktal visas i studien där läraren satte upp en cirkel som representerar ½ och en som representerar
⅝. Genom att sätta dessa cirklar bredvid varandra och använda en linjal för att visa att cirkeln som är
färglagd ⅝ täcker mer än den andra som bara täcker ½, tyder på att den måste vara större.
Instruktionsmetoden gav en konkret och tydlig bild för eleverna där de kunde erfara att ⅝ är större än
½, vilket eleverna senare kunde använda som strategi för att på egen hand storleksordna bråktal.
Eleverna fick använda snören och klädnypor och med hjälp av detta fick de storleksordna olika bråktal
och genom det träna på det matematiska innehållet med konkreta material.
Harvey (2012, s.509) skriver att arbetet med laborativa material generellt kan dra fokus från det
matematiska konceptet som det är utformat för att stödja, vilket istället flyttar fokus hos eleverna från
matematiken till det laborativa materialet. Han påpekar vikten av att undervisningen inte slutar med
användandet av materialet utan att det bör användas inledningsvis av läraren för att sedan utveckla
arbetet och närma sig bråktalen.

3.1.1 Sammanfattning av kategori 1
Laborativa material och dess undervisningsformer bidrar enligt studierna (Sveider, 2016; Caswell
2007; Harvey, 2012; Kontas, 2016) sammanfattningsvis till en konkretisering av abstrakta
matematiska begrepp, vilket ger eleverna en djupare förståelse för det matematiska begreppet och en
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förmåga att flytta förståelsen från det konkreta till det abstrakta som Larkin (2016, s.12) understryker.
Målet var att eleverna skulle kunna se samband mellan föremål och symboler. Sveider (2016, s.4599) lyfter fram bland annat frukt, tändstickor, multilinkkuber, rektanglar, cirklar, spelkort med mera
och hur de kan användas i undervisningen för att utveckla elevers förståelse för tal i bråkform. Olika
studier framhäver samma eller liknande material, men de har använts på olika sätt i olika
undervisningssekvenser med syftet att utveckla elevers förståelse för tal i bråkform. Såväl den
begreppsliga förståelsen som att flytta förståelsen från konkret till abstrakt för att närma sig ett mer
abstrakt matematiskt innehåll.

3.2 Virtuella material jämfört med konkreta material
Flera författare har i sina artiklar gjort studier där de jämför konkreta med virtuella material i
matematikundervisningen kring tal i bråkform. De olika studierna visar sig ha likheter och skillnader
i deras resultat kring hur virtuella eller konkreta material är mest hjälpsamma för elevernas förståelse
för tal i bråkform. I denna kategori presenteras resultatet från fem studier som alla har jämfört virtuella
och konkreta material i matematikundervisningen, kopplade till tal i bråkform (Hunt, Nipper & Nash,
2011; Lee & Chen, 2015; Loong, 2014; Shumway et al. 2016; Burns & Hamm, 2011).
Hunt et al. (2011) har genomfört en studie i tre år där de jämför virtuellt och konkret material i
matematikundervisningen och vilket som är mest effektivt för elevernas lärande och förståelse för
matematiken. Syftet med studien var att engagera lärare i skillnaderna av effektiviteten mellan
konkreta och virtuella material för att skapa förståelse för matematiska begrepp. Resultatet från Hunt,
et al. (2011, s.4) studie visar att 82% av lärarna som studien genomfördes på tyckte ett konkreta
material var mer till hjälp för elevernas förståelse än vad virtuella material var. 76% tyckte också att
de konkreta materialen var lättare att hantera och använda. Deltagarna i studien tyckte med andra ord
att de konkreta materialen var lättare att använda och mer användbara för att bygga konceptuell
matematisk förståelse. Av studiens resultat framhålls det att majoriteten av deltagarna ansåg att en
kombination av de båda sorternas material var mest gynnsamt för att skapa förståelse för eleverna,
dock på olika sätt. Några deltagare föredrog konkreta material som en metod för att lära sig konceptet
och menade att de virtuella materialen var mer till hjälp för de som redan skapat förståelse för
konceptet. Fördelar med de konkreta materialen bland studiens deltagare, visade sig bland annat vara
att taktil upplevelse ger en ytterligare dimension av lärande, det är lättare att relatera till verkliga
applikationer, hjälper till att förstå konceptet bättre och att det förtydligar missuppfattningar och
bygger kopplingar mellan abstrakta matematiska begrepp och konkreta representationer samt
utveckla en rikare förståelse (Hunt et al. 2011, s.4). En annan studie som tar upp missuppfattningar
är Loongs (2014, s.7) studie där en missuppfattning lyfts fram hos elever som menar att ⅕ + ⅕ =
2/10. Lösningen är felaktig och visar på en bristande förståelse för begreppet tal i bråkform. Loong
(2014, s.7) föreslår bråktalsväggen som ett laborativt material för att undvika dessa missuppfattningar
och hjälpa elever förstå sambanden mellan de olika bråkdelarna i förhållande till varandra.
Användandet av den konkreta bråktalsväggen jämförs med en virtuell motsvarighet digitalt, där
eleverna genom att använda det virtuella materialet kan lära sig att omvandla bråken så att de får
samma nämnare innan de adderar bråktalen med varandra (Loong, 2014, s.7-8).
I Shumways et al. (2016) studie pekar resultatet på att både virtuella och fysiska material i
undervisningen är effektiva instruktionsverktyg som har positiva effekter på elevers lärande och
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förståelse, vilket är i likhet med Burns och Hamms (2011) och Lee och Chens (2015) resultat. Syftet
i Shumways et al. (2016) studie var att undersöka förhållandet mellan användningen av virtuella
alternativt fysiska material och inlärningen av bråktalskonceptet. Resultatet visade på att båda
grupperna som använde virtuella respektive fysiska material redovisade liknande svar och använde
liknande strategier i bland annat chokladkaks- och polkagrisuppgifterna, vilka gick ut på att bestämma
en bråkdel av en helhet. Lee och Chens (2015, s. 271-273) resultat visar inte heller någon större
skillnad mellan grupperna som använt virtuella eller fysiska material i undervisningen och menar att
båda arbetssätten visar sig vara lika effektiva och framgångsrika för elevernas lärande och förståelse
för ekvivalenta bråktal. Användningen av de olika typerna av material är dock viktig eftersom Lee
och Chen (2015, s.273) menar att icke-rutinmässiga uppgifter är den viktigaste faktorn som påverkar
inlärningen och förståelsen för ekvivalenta bråktal, en tillämpning av antingen virtuella eller fysiska
material bör därmed enligt Lee och Chen (2015) förekomma i undervisningen. Det spelar dock ingen
roll vilket, eftersom materialet inte påverkar elevernas lärande och förståelse. Burns och Hamm
(2011, s.258-259) menar i sin studie att båda grupperna, som använde konkreta respektive virtuella
material visade fler korrekta svar i eftertestet till skillnad från förtestet. Dock visade det sig att
gruppen som använde konkreta material visade lite större differens i eftertestet jämfört med förtestet
(Burns & Hamm, 2011, s.258-259).

3.2.1 Sammanfattning av kategori 2
Sammanfattningsvis pekar Hunts et al. (2011) resultat på att konkreta material visar sig vara mer
hjälpsamma för elevers förståelse samt är lättare att hantera och använda för att de går att ta på fysiskt.
Burns och Hamms (2011) resultat visar att båda experimentgrupperna som använde virtuella och
konkreta material visade bättre och mer korrekta resultat från förtestet till sluttestet. Loong (2014)
lyfter fram bråktalsväggen och beskriver hur det materialet kan hjälpa elever att skapa förståelse kring
tal i bråkform jämfört med hur virtuella material kan användas. Shumways et al. (2016) resultat visar
i likhet med Lee och Chen (2015) och Burns och Hamm (2011) att både virtuella- och fysiska material
är effektiva instruktionsverktyg som har positiva effekter på elevers lärande och förståelse.

3.3 Laborativa material, redskap för att bidra till positiva attityder och ökat
intresse hos elever i matematik
Elevers attityder och intresse för matematik har enligt tre studier (Kontas, 2016; Caswell, 2007; Lee
& Chen, 2015) visat sig vara ett vidare led genom användningen av laborativa material i
bråkundervisningen. I denna kategori presenteras dessa tre studiers resultat kring hur laborativa
material kan bidra till elevers positiva attityder och ökat intresse för matematiken.
Kontas (2016, s.16) redovisar sambandet mellan laborativa material och attityder till matematik, vars
resultat tydligt visar att laborativa material i undervisningen bidrar till elevers mer positiva attityder
och inställning gentemot matematik samt motivation till en lärprocess som samtidigt upplevs rolig.
Resultatet pekade dessutom på att elevernas mer positiva attityder beror på att eleverna blev mer
aktiva i undervisningen och deras motivation för att lära sig blev högre om laborativa material
inkluderades i matematikundervisningen.
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I likhet med Kontas (2016) resultat, pekar Caswells (2007, s.14) undervisning med Playdough-lera
på ökat intresse och motivation hos eleverna i matematik. Caswell (2007, s.14) skriver att syftet med
undervisningen med Playdough-lera var att engagera eleverna i arbetet med bråktal, flytta förståelsen
från konkret till abstrakt på ett enkelt och lustfyllt sätt. Caswell (2007, s.15) lät eleverna använda
Playdough-leran för att göra en pizza och sedan dela upp den i lika stora delar. När eleverna skulle
dela den i udda delar uppkom utmaningar, men eleverna visade sig vara engagerade och resonerade
kring hur de kunde dela upp pizzan på ett korrekt sätt.
Lee och Chen (2015, s.273) undersökte elevernas attityder till matematik genom att analysera
samvariationen mellan tre dimensioner, lärande njutning, lärande motivation och ångest på grund av
matematikstudierna. Resultatet visade att eleverna i studien som arbetade med virtuella material hade
mer positiv attityd och inställning till matematik än den grupp som använt konkreta eller fysiska
material. Lee och Chens (2015) resultat, som visade att virtuella material bidrog till elevers mer
positiva attityd till matematik, skiljer sig från både Kontas (2016) och Caswell (2007), som påvisar
att fysiska och konkreta material bidragit till positivare attityder och större intresse för matematiken.
En aspekt som Lee och Chen (2015) diskuterar är hur virtuella material bidrog till mer positiva
attityder än vad konkreta och fysiska material gjorde. Enligt Lee och Chen (2015) kan det bero på de
komplexa icke-rutinmässiga uppgifterna jämfört med de kontinuerliga uppgifterna. De skriver alltså
att utformningen av arbetet betraktas som en viktig faktor som påverkar elevers attityder när de
använder virtuella material som hjälpmedel.

3.3.1 Sammanfattning av kategori 3
Sammanfattningsvis beskrivs elevers mer positiva attityder samt intresse för matematik som ett vidare
led av undervisning med laborativa material och laborerande arbetssätt jämfört med traditionell
matematikundervisning där eleverna enbart räknar med siffror och bokstäver (Caswell, 2007; Kontas,
2016; Lee & Chen, 2015). De sammantagna resultaten visar att det laborativa materialet visar sig ha
en positiv inverkan på elevers attityder gentemot matematiken, motivationen att lära sig och deras
intresse för ämnet, däremot skiljer sig ett resultat lite från de andra. Lee och Chens (2015) resultat
visar att de virtuella materialen som använts bidrog till elevers positiva attityder mer än de som
använde konkreta och fysiska material, vilket Kontas (2016) och Caswells (2007) resultat inte visar.
Deras resultat visade istället att konkreta materialen inkluderande i undervisningen starkt bidrog till
elevers mer positiva attityder och intresse där de fick vara aktiva vilket ledde till ökad motivation för
matematiken som ämne (Kontas, 2016; Caswell, 2007).

3.4 Resultatsammanfattning
Sammanfattningsvis visar resultatet att laborativa undervisningsformer och material har visat sig vara
positiva för elevers lärande och förståelse för tal i bråkform. Flera författare lyfter fram olika material
som använts i undervisningen och vad eleverna kunde erfara av materialet. De olika materialen
användes i olika syften, nämligen att konkretisera det abstrakta matematiska innehållet för att få
eleverna att flytta förståelsen från något konkret material till ett mer abstrakt matematiskt tänkande.
Några studier har jämfört virtuella och konkreta material i undervisningen samt vilka som anses vara
mest framgångsrika för elevernas förståelse och lärande. Sammantaget framgår det att både virtuella
och konkreta material i kombination anses vara mest gynnsam i undervisningen för att uppnå lärande
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och förståelse. Ett annat fenomen för att skapa förståelse genom användandet av laborativa material,
med syftet att konkretisera det matematiska abstrakta innehållet, visade sig vara hur det laborativa
materialet bidrog till mer positiva attityder och intresse hos eleverna. Resultatet visade att eleverna
blev mer engagerade i undervisningen när de fick arbeta kreativt med material istället för att enbart
se siffror och bokstäver i läromedel. Eleverna blev mer aktiva och engagerade i undervisningen, vilket
ökade deras motivation för att lära sig samt deras attityd gentemot matematiken. Dock finns det hinder
med de laborativa materialen i undervisningen. Nämligen risken att de laborativa materialen kan dra
bort fokus från det matematiska konceptet då det tillämpas enbart för att undervisningen ska upplevas
rolig.

4 Diskussion
I följande avsnitt kommer metoden och resultatet att diskuteras och knytas samman i respektive
diskussionsavsnitt. I metoddiskussionen kommer metodavsnittet (sökningar, bearbetning och analys)
att diskuteras och i resultatdiskussionen kommer resultatet i förhållande till de förkunskaper som
presenterats i bakgrundsavsnittet att diskuteras. Vissa av de aspekter i metodavsnittet och de resultat
som tar utgångspunkt i kunskapsöversiktens syfte och frågeställningen kommer att diskuteras och
granskas kritiskt.

4.1 Metoddiskussion
Eftersom kunskapsöversikten skrivs av mig som enskild person finns det både för- och nackdelar
med min personliga tolkning av resultatet. Å ena sidan hade det varit intressant att ha någon annans
tolkningar och synvinklar på litteraturen, å andra sidan blir min tolkning den som skrivs fram i
kunskapsöversikten. Problematiken som kan förekomma när fler än en person skriver, är olika
tolkningar, olik kunskapsnivå och olika förkunskaper. En annan person kanske hade granskat källorna
annorlunda eller tolkat innehållet på ett annat sätt, vilket hade kunnat leda till ambivalenta tolkningar
kring resultatet. En kritisk aspekt med källmaterialet är även att elva av tolv artiklar är skrivna på
engelska, vilket ställer höga krav på min språkkunskap, det finns därmed en risk att ord fått
missvisande översättningar och att artikelns innebörd kan ha blivit misstolkad.
I bakgrundsavsnittet lyfts PISA och TIMSS undersökningarna. Trots att dessa undersökningar mäter
äldre elevers matematikkunskaper än årskurs 4-6, dem är trots det relevanta eftersom forskningen
berör grundskolan och inte specifikt årskurs 4-6. Skolåren innan och efter mellanstadiet är relevanta
eftersom de tidigare åren påverkar skolgången och åren efter kan vara påverkade.
Undervisningsmetoderna går dessutom att använda såväl i låg-, mellan- och högstadiet. De för- och
nackdelar med laborativa material i undervisningen är likvärdiga genomgående grundskolan då det
kan användas på olika nivåer och i olika syften. Samma material som används i lågstadiet kan
användas på mellanstadiet, kanske dock med ett annat syfte och mål. Grundskolan är däremot inte
samma sak internationellt som nationellt, här har jag granskat litteraturen så att den riktar sig åt den
internationella motsvarigheten till den svenska grundskolan.
Urvalet av källor beror på sökorden och vilka databaser som använts. Det betyder inte att de källor
som använts är de enda som finns. Andra databaser och universitet hade kunnat generera andra källor.
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Utifrån datamaterialet i urvalet, har de källor som bearbetats skapat det resultat som skrivits fram.
Sökningarna avgränsades till “peer-reviewed” och “academic journals” i ERIC. En söksträng
genererade först 62 träffar, när en ytterligare avgränsning gjordes, endast ”Full-Text” publikationer,
återstod 29 träffar. Å ena sidan är jag medveten om att källor gås miste om genom att enbart använda
publikationer i “Full-Text”, å andra sidan är dessa de tillgängliga källorna eftersom andra gynnsamma
källorna inte kunde hittas i Halmstad Högskolas katalog i “OneSearch”. En nackdel med urvalet av
källmaterialet är att endast en fanns tillgänglig på SwePub, det vill säga att endast en av tolv, är
svenska studier, resterande är på engelska. Detta medför att majoriteten av studierna är gjorda i andra
länder. Utfallet av studiernas resultat hade kanske blivit annorlunda om de genomförts i Sverige. Att
studierna är gjorda i andra länder är däremot gynnsamt eftersom olika länder kan arbeta med olika
metoder och olika laborativa material för att skapa förståelse hos elever. De källor som valts bort var
de som rörde andra aspekter som inte var avsatta att undersöka enligt frågeställningen. Exempelvis,
på elever med särskilda matematiska svårigheter eller enbart digitala verktyg i undervisningen, vilket
inte är avsedda att undersöka.
Artiklarna i källmaterialet har via olika metoder kommit fram till sina resultat, en del har gjort
observationer, metastudier, fallstudier medan andra har genomfört experiment på populationen. Vissa
studier är dessutom mer omfattande än andra. Baig och Halais (2006) studie är gjord på endast fyra
elever och studien genomfördes under åtta lektioner, vilket är ett litet urval att skriva en studie utifrån.
Resultatet från studien är relativt begränsat och därmed inte generaliserbart. Shumway el al. (2011),
Lee och Chen (2015) och Burns och Hamm (2011) är exempel på mer omfattande studier som
undersöker en population på över 100 personer, vilket medför att resultaten förmodligen blir mer
trovärdiga. En variation av studier är gediget eftersom det kan spegla resultatens olika perspektiv.
Många av studiernas resultat är samstämmiga medan ett fåtal är motstridiga. De olika studierna utgår
från olika åldersgrupper, vissa studier undersöker grundskoleelever medan andra undersöker
lärarstudenter samt lärare. De olika studierna blir trots det relevanta eftersom de syftar till
matematikundervisning i grundskolan och hur laborativa material kan utveckla elevers förståelse för
tal i bråkform. I exempelvis Harveys (2012) studie var jag först ambivalent på om innehållet kunde
stödja frågeställningen eftersom studien genomfördes på lärarstudenter. Den kunde ändå hjälpa till
att besvara frågeställningen eftersom lärarstudenternas förståelse för tal i bråkform undersöktes samt
användandet av den elastiska remsan som laborativt material. Den elastiska remsan hade även varit
möjlig att inkludera i grundskolans matematikundervisning. De olika populationerna som studierna
bygger på kan leda till att det sammantagna resultatet blir svårt att skriva fram eftersom innehållet
måste tolkas utifrån dess population.
Sökningarna i ERIC och SwePub resulterade i litteratur som svarade mot kunskapsöversiktens syfte
och frågeställning. Källmaterialets urval avgränsades inte till specifika årtal, utan sökningen gjordes
endast på sökorden som beskrivits i metodavsnittet. Mina argument för detta är att matematiken inte
har förändrats särskilt mycket över tid och att laborativa material lika gärna kunde ha tillämpats då
som nu. Källmaterialet avser forskning från år 2006 till 2016, alltså under ett decenniums tid. Att det
inte finns mer aktuell forskning kan bero på att forskning är en tidskrävande process, där det kan ta
flera år att genomföra och publicera forskningslitteratur. Laborativa material kan vara allt från
vardagliga till pedagogiska material, vilket kan vara många olika saker och därför kan det vara svårt
att dra en gräns för vad som är ny, respektive gammal forskning. Jag intresserade mig endast för att
se hur laborativa material kunde påverka elevers förståelse för tal i bråkform och hur materialen kunde
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bidra till elevers attityder och intresse för matematiken, inte när forskningen var genomförd och
publicerad. Det är inte lika intressant när forskningen är genomförd och publicerad.

4.2 Resultatdiskussion
I resultatet presenteras att de laborativa materialen bidrog till förståelse för eleverna genom
konkretiseringen av abstrakta begrepp. Förståelsen ansågs vara viktig för eleverna när de arbetade
med bråk i matematiken, men det skrivs inte fram varför det är viktigt för eleverna att skapa förståelse.
Det synliggör en brist i resultatet då det i mitt bakgrundsavsnitt ges belägg för varför förståelsen är
viktig. Att skapa förståelse för tal i bråkform är inte bara viktigt för att förstå bråktal och dess innebörd
utan även för att skapa förståelse för begrepp i decimal- och procentform (McIntosh, 2008).
Kunskaperna om tal i bråkform är enligt McIntosh (2008) också nödvändiga för att eleverna senare
ska kunna tillägna sig kunskapen om algebra.
Resultatet skriver fram att de olika laborativa materialen har använts i undervisningen med syftet att
konkretisera abstrakt matematiskt innehåll, flytta förståelsen från konkret till abstrakt samt att
utveckla elevernas begreppsförståelse. Dock, finns det fallgropar med användandet av laborativa
material i undervisningen. I Sveiders (2016) studie användes exempelvis en frukt för att illustrera och
konkretisera ¼ av en helhet. Materialet kan likaså fungera som ett konkretiserande material som det
kan bli förvirrande för eleverna, då den konkreta representationen inte stämmer till hundra procent
med det matematiska innehållet. Harvey (2012) nämner en fallgrop med det laborativa materialet i
undervisningen, vilket är att det kan dra fokus från det matematiska konceptet. Det laborativa
materialet har enligt resultatet flest fördelar men nackdelarna och dess fallgropar får inte glömmas
eftersom de kan skapa hinder istället för stöd åt eleverna. Utifrån de fördelar som laborativa material
kan medföra i matematikundervisning är det enkelt att tänka, att om bara materialen finns tillgängliga,
utvecklar det elevernas förståelse och kunskap. Men, det går inte att enbart kasta in materialen i
undervisningen utan syfte och mål. Läraren står, i förhållande till styrdokumenten, för utformningen
av undervisningen med laborativa material för hur den ska bli gynnsam för elevers kunskap och
förståelse. Bentley (2003) understryker också att läraren är den viktigaste faktorn som påverkar
elevaktiviteter. Eleverna behöver bli bekväma med hur de kan använda materialet på rätt sätt för att
det ska gynna deras förståelse, om inte, är det lätt att materialet tar fokus från det matematiska
innehållet.
Hunt et al. (2011) kom i sitt resultat fram till att de konkreta och fysiska materialen var lättare att
hantera samt mer utvecklande för elevers förståelse än de virtuella materialen. Men en kombination
av de olika sorternas material visade sig vara mest gynnsamt för att skapa förståelse och kunskap hos
eleverna. Resultatet stärks i Terrys et al. (1995) tankar, om att en kombination av materialen hjälper
eleverna mer i deras lärande, eftersom de kan reflektera över sambanden mellan materialens olika
representationer, vilket inte ges möjlighet till om bara ett material används. Yuan (2009) och Sowell
(1989) menar i likhet med Hunts et al. (2011) resultat, att fysiska material bidrar till större begreppslig
förståelse eftersom det kan visa alternativa representationer för eleverna.
Lee och Chens (2015) resultat skiljde sig från Kontas (2016) och Caswell (2007), där de virtuella
materialen enligt Lee och Chen (2015) bidrog till elevers mer positiva attityder och intresse för
matematiken än de konkreta och fysiska materialen gjorde. Det intressanta är varför resultaten
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studierna sinsemellan skiljer sig åt. Både Kontas (2016) och Caswell (2007) skriver fram att konkreta
material som eleverna kunde ta på fysiskt, bidrog till deras ökade lust att lära. Anledningen skrivs
inte fram i studierna, vilket gör att resultatet kan tolkas som bristfälligt. Lusten att lära behöver inte
innebära samma sak för alla elever och Skolverket (2003) skriver att begreppet lust att lära är
svårdefinierat. För att få en lustfylld undervisning skriver Skolverket (2003) dessutom att eleverna
har behov av att förstå och känna att de lyckas, vilket är individuellt hos olika elever. Det kan vara
en möjlig aspekt till varför resultaten skiljer sig åt.
Resultatet visar att de laborativa materialen ofta bidrar till ett lustfyllt lärande, elevers mer positiva
attityd och intresse för matematik, där eleverna är aktiva i undervisningen. Dock får det inte undgås
att läraren i sammanhanget som enligt Bentley (2003), är den viktigaste faktorn som påverkar
elevaktiviteter, skapar ramen för hur materialen används i undervisningen. Ibland används materialen
av läraren i genomgångar och ibland av elever i aktiva arbetsprocesser. De laborativa materialen bör
enligt McDonough (2016) inte användas ensamt i undervisningen, utan bidrar i samband med
elevernas engagemang samt lärarens stöd och frågeställningar till ökad förståelse hos eleverna kring
tal i bråkform. Resultatet om att eleverna blev mer aktiva i undervisningen genom användandet av
laborativa material (Caswell, 2007; Kontas, 2016) stämmer överens med Hugener et al. (2009), som
skriver att eleverna behöver bli kognitivt aktiva i arbetet där laborativa material tillämpas, för att
undervisningen i matematik ska bidra till användbar kunskap och förståelse. Malmer (2002) skriver
också att det är viktigt att eleverna får utforska det laborativa materialet för att upptäcka matematiska
idéer. Det kan i sin tur utveckla förståelse för tal i bråkform, där kännandet och tänkandet enligt
Skolverket (2003) tillsammans kan utgöra ett lustfyllt lärande hos elever. Det är i denna process som
eleverna skapar intresse och motivation till lärandet. Enligt Caswell, (2007) och Kontas (2016) är
elevernas engagemang och aktivitet den aspekten som bidrar till elevernas mer positiva attityder till
matematik, som Rystedt och Trygg (2010) menar blir bättre när elever får möta laborativa material
istället för enbart siffror och bokstäver i matematikboken.
Matematikdidaktikforskare (Cruikshank & Sheffield, 1992; Furoto & Lang, 1982; Reys, Suydam &
Lindquist, 1995) menar att laborativa material kan motarbeta elevers negativa attityder till matematik.
Resultatet visade att de laborativa materialen bidrog till att eleverna blev mer aktiva och engagerade
i undervisningen och att de genom denna aktivitet utvecklade positiva attityder och en ökad
motivation för ämnet (Caswell, 2007; Kontas, 2016). Allen (2007), Martinez (1987) och Sowell
(1989) påpekar även att elevers attityder kan utvecklas om de får arbeta med laborativa material under
förutsättning att läraren tillämpar det i undervisningen.
En fråga som har reflekterats kring, är om laborativa material i matematikundervisningen är
inkörsporten till elevers intresse och lust att lära i matematiken. Min kritik mot de laborativa
materialen är att de inte kan garantera bättre förståelse och kunskap eftersom det beror på den kontext
de tillämpas i och dess syfte samt elevers olika inlärningssätt. Undervisningen bör inte enbart vara
rolig, utan bör dessutom generera kunskap till eleverna. Någonting som studierna inte tar upp är
varför det är viktigt att eleverna visar en positiv attityd till matematiken och varför det är viktigt för
deras lärande och förståelse. Resultatet pekar på att det bidrar till elevers mer positiva attityd och ökat
intresse i och med inkluderingen av de laborativa materialen i undervisningen, men det saknas belägg
för dess betydelse.
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5 Slutsats och implikation
Generellt är det problematiskt att dra slutsatser av endast tolv studiers resultat, men sammantaget
visar många av studierna liknande resultat och därför kan slutsatser utifrån det insamlade
datamaterialet dras. Slutsatser som kan dras av datamaterialet och kunskapsöversikten i helhet, är att
laborativa material visar sig ha en positiv inverkan på elevers begreppsförståelse och att flytta
förståelsen från konkret till abstrakt. Laborativa material ger eleverna möjligheten att synliggöra
många matematiska idéer där elevernas aktivitet och engagemang visat sig vara centralt, tillsammans
med lärarens utformade undervisning. Ett vidare led av inkluderingen av laborativa material i
bråkundervisningen visade sig i några studier vara att dess positiva inverkan för elevers mer positiva
attityder och intresse för matematik då arbetsprocessen upplevdes roligare, vilket gjorde eleverna mer
engagerade och motiverade i aktiva arbetsprocesser.
En implikation av kunskapsöversikten är att det i resultatet framhålls att laborativa material i vissa
fall kan ta bort fokus från det matematiska innehållet för eleverna då materialet bara används för att
det anses vara roligt. Det är ett argument som ställer sig emot användandet av materialen i
undervisningen, snarare än att använda materialet på rätt sätt och i rätt syfte. En annan konsekvens
av det laborativa arbetssättet är vad som egentligen är mest gynnsamt för elevernas resultat i
matematik. Resultatet i kunskapsöversikten visar främst på de positiva aspekterna med materialen i
undervisning, där de bidrar till förståelse och positivare attityder hos eleverna. En fråga som dykt upp
hos mig, är om matematiken måste bygga på förståelse för att eleverna ska lyckas göra bra resultat.
Vad är viktigast, att skapa sig en förståelse för matematiken som bygger på att flytta förståelsen från
konkret till abstrakt, eller att lära sig matematiska regler utantill utan att förstå vad de betyder?
Vidare forskning för kunskapsöversikten skulle kunna mynna ut i flera forskningsprojekt som riktar
in sig på olika aspekter utifrån resultatet. Den inriktningen som intresserar mig att forska vidare kring,
är hur laborativa material som redskap kan stödja elevers resonemangsförmåga kring tal i bråkform.
Det blivande problemområdet grundas i resonemangsförmågan och resonemangets betydande del i
de nationella proven i matematik och kommer mynna ut i ett kommande utvecklingsarbete.

22

6 Referenser
6.1 Källmaterial
Baig, S., & Halai, A. (2006). Learning Mathematical Rules with Reasoning. EURASIA Journal of
Mathematics, Science & Technology Education, 2(2), 15–39. Retrieved from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1108704&s
ite=ehost-live
Burns, B. A., & Hamm, E. M. (2011). A Comparison of Concrete and Virtual Manipulative Use in
Third- and Fourth-Grade Mathematics. School Science and Mathematics, 111(6), 256–261. Retrieved
from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ944664&sit
e=ehost-live
Caswell, R. (2007). Fractions from Concrete to Abstract Using “Playdough Mathematics.” Australian
Primary
Mathematics
Classroom,
12(2),
14–17.
Retrieved
from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ793976&sit
e=ehost-live
Harvey, R. (2012). Stretching Student Teachers’ Understanding of Fractions. Mathematics Education
Research
Journal,
24(4),
493–511.
Retrieved
from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ984997&sit
e=ehost-live
Hunt, A. W., Nipper, K. L., & Nash, L. E. (2011). Virtual vs. Concrete Manipulatives in Mathematics
Teacher Education: Is One Type More Effective than the Other? Current Issues in Middle Level
Education,
16(2),
1–6.
Retrieved
from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1092638&s
ite=ehost-live
Kontas, H. (2016). The Effect of Manipulatives on Mathematics Achievement and Attitudes of
Secondary School Students. Journal of Education and Learning, 5(3), 10–20. Retrieved from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1097429&s
ite=ehost-live
Larkin, K. (2016). Mathematics Education and Manipulatives: Which, When, How? Australian
Primary
Mathematics
Classroom,
21(1),
12–17.
Retrieved
from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1096471&s
ite=ehost-live
Lee, C.-Y., & Chen, M.-J. (2015). Effects of Worked Examples Using Manipulatives on Fifth
Graders’ Learning Performance and Attitude toward Mathematics. Educational Technology &
23

Society,
18(1),
264–275.
Retrieved
from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1062500&s
ite=ehost-live
Loong, E. Y. K. (2014). Fostering Mathematical Understanding through Physical and Virtual
Manipulatives.
Australian
Mathematics
Teacher,
70(4),
3–10.
Retrieved
from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1093269&s
ite=ehost-live
Pearn, C. A. (2007). Using Paper Folding, Fraction Walls, and Number Lines to Develop
Understanding of Fractions for Students from Years 5-8. Australian Mathematics Teacher, 63(4), 31–
36.
Retrieved
from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ779071&sit
e=ehost-live
Shumway, J. F., Moyer-Packenham, P. S., Baker, J. M., Westenskow, A., Anderson-Pence, K. L.,
Tucker, S. I., … Jordan, K. E. (2016). Using Open-Response Fraction Items to Explore the
Relationship between Instructional Modalities and Students’ Solution Strategies. International
Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(2), 112–132. Retrieved from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1099632&s
ite=ehost-live
Sveider, C. (2016). Lärares och elevers användande av laborativt material i bråkundervisningen i
skolår 4-6 - Vad görs möjligt för eleverna att erfara?. Linköping: Linköping University Electronic
Press. Tillgänglig på Internet: https://doi.org/10.3384/lic.diva-125924

6.2 Referenser
Allen, C. (2007). An action based research study on how using manipulatives will increase students’
achievement in Mathematics. Detroit, MI: Marygrove College.
Bentley, P-O. (2003). Mathematics Teachers and Their Teaching - A Survey Study. Acta Universitatis
Gothoburgensis.
Boggan, M., Harper, S., & Whitmire, A. (2010). Using manipulatives to teach emenentary
mathematics. Journal of Instructional Pedagogies, 3(1), 1-6.
Brynolf, M., Carlström, I., Svensson, K. E. & Wersäll, B. L. (2012). Läraryrkets många ansikten.
([3., [delvis omarb. uppl.]). Stockholm: Liber.
Cruikshank, D. E., & Sheffield, L. (1992). Teaching and learning elementary and middle school
mathematics. New York: Merrill, 24.

24

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i
utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur
och Kultur.
Furoto, D., & Lang, M. (1982). Relationship of self concept enhancement to anxiety and achievement
in college mathematics. ERIC Document Reproduction Service No. ED 218 088.
Gannerud, E. & Rönnerman, K. (2007). Att fånga lärares arbete: bilder av vardagsarbete i förskola
och skola. (1. uppl.) Stockholm: Liber.
Gersten, R., Beckmann, S., Clarke, B., Foegen, A., & Marsh, L. (2009). Assisting students struggling
with mathematics: Response to intervention (RtI) for elementary and middle schools (NCEE 2009–
4060). Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute
of Education Sciences, US Department of Education.
Hugener, I., Pauli, C., Reusser, K., Lipowsky, F., Rakoczy, K. & Kliemen, E. (2009). Teaching
patterns and learning quality in Swiss and German mathematics lessons. Learning and Instruction,
19(1), 66–78.
Kelly, C. (2006). Using Manipulatives in Mathematical Problem Solving: A Performance Based
Analysis. The Montana Mathematics Enthusiast University of Colorado at Colorado Springs. TMME,
12 (2), 184-193.
Löwing, M. (2016). Diamant - diagnoser i matematik: ett kartläggningsmaterial baserat på didaktisk
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