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Abstrakt 
Syftet med studien är att identifiera kritiska aspekter vid bråkräkning genom tidigare 
forskning och analysera hur de kritiska aspekterna begrepp, likvärdighet och 
storleksordna synliggörs i två läroböcker i matematik. Läroböckerna vi kommer 
använda oss av är riktade till årskurs fyra och analysen fokuserar på avsnitten för 
bråkräkning.  
 
Läromedelsanalyserna kommer göras utifrån variationsteori och lägger stor vikt vid att 
granska vilka kritiska aspekter, variationsmönster och representationsformer som 
förekommer i boken.   
 
Resultatet visar att böckerna använder sig framför allt av representationer för att skapa 
variation. Via variationsmönster synliggörs kritiska aspekter i läroböckerna. Genom 
resultatet kan vi utläsa vad som bör kompletteras i undervisningen för att synliggöra 
våra valda kritiska aspekter.  
 
Genom en analys över böckernas uppbyggnad bidrar studiens resultat till en 
medvetenhet om hur kritiska aspekter kan synliggöras i läroböcker samt eventuella 
brister som bör kompletteras i undervisningen. 
 
Nyckelord 
Lärare, kritiska aspekter, variationsteori, representationsformer och läromedelsanalys. 
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1. Inledning 
Enligt grundskolans läroplan ska undervisning i matematik bidra till att eleverna 
utvecklar intresse för matematik. Det står också att “Eleverna ska även ges 
förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska 
situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 
uttrycksformer.” (Skolverket, 2011:55) Mer konkret under avsnittet taluppfattning för 
årskurs 4-6 står det att elever ska känna till rationella tal och deras egenskaper samt hur 
tal i bråkform används i vardagliga situationer (Skolverket, 2011). 
 
Bråk är ett känt komplext område inom matematik (Behr, Lesh, Post & Silver, 1983; 
Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007). Elever i skolan har svårt att skapa förståelse för 
området då det inte är lika lätt att anknyta till verkligheten som det är med till exempel 
addition och subtraktion (Bergius, 2011). Samtidigt anses bråk vara en viktig byggsten 
för att eleverna senare ska få förståelse för andra områden inom matematik så som 
algebra, decimaltal och procent (Behr, Lesh, Post & Silver, 1983; Baştürk, 2016; 
Löwing, 2008; McIntosh, 2008). Med denna problematik i tanke väcktes vårt intresse att 
göra en studie med en undersökning av vilka kritiska aspekter det finns när elever på 
mellanstadiet ska utveckla kunskap i bråkräkning. Det kan exempelvis handla om att 
förstå begrepp som täljare och nämnare eller att uppfatta 1/4 som en del av en helhet. 
Genom att synliggöra kritiska aspekter kan lärare jobba för att effektivisera inlärning 
och skapa en djupare förståelse hos eleverna.  
 
Skolverket (2015) förklarar läromedel som ett redskap för undervisning. Läroböcker är 
utvecklade  för att motsvara ett visst innehåll från läroplanen. Idag kan läromedel vara 
tryckt, i form av en lärobok, men inom kategorin läromedel hittar vi också digitalt 
material. Trots att vi idag lever i ett väldigt digitalt styrt samhälle visar studien att den 
tryckta läroboken fortfarande utgör en viktig roll i undervisningen. Flertalet lärare anser 
också att tillhörande lärarhandledningen är en viktig del när det gäller att planera upp 
undervisningen på ett givande sätt (Gilje, Ingulfsen, Dolonen,  Furberg, Rasmussen, 
Kluge, Knain, Mørch, Naalsund & Granum Skarpaas, 2016). Den statliga granskningen 
av läromedel försvann i Sverige i början av 90-talet (Skolverket, 2015). Det ligger 
därför stort ansvar på skolan och oss lärare att granska de läromedel som vi använder i 
vår undervisning. Skolverket (2015) förklarar detta på följande sätt “Kvalitetssäkringen 
ligger idag på lärarna och indirekt på lärarutbildningen — att man utbildar lärare till att 
kunna göra bra kvalitetsgranskningar av läromedel och att göra lärarna medvetna om att 
ingen annan granskar kvaliteten på läromedel.” 
 
I det matematiska klassrummet anses läroboken ha en central roll. Ofta så planerar 
läraren sin undervisning runt boken och dess innehåll blir därför avgörande för vad som 
sätts i fokus på lektionerna. Eleverna använder sina läroböcker till stor del för att “mata” 
uppgifter. Vanligtvis kommer eleverna endast i kontakt med en begränsad variation av 
matematikböcker under sin skolgång vilket sätter allt större press på kvalitén på boken 
samt på hur lärare komplettera boken i sin undervisning (Lepik, 2015). 
 
Genom studien vill vi göra oss medvetna på kritiska aspekter som kan påverka hur och 
om eleverna lär sig. Arcavi (2003:231) citerar i sin studie “We don’t know what we see, 
we see what we know.” Med detta menar han att vi uppfattar ett fenomen på olika sätt 
beroende på våra erfarenheter. Om vi inte förstår detta kan det bli ett problem i 
lärandeprocessen.  Hur lärare uppfattar ett lärandeobjekt behöver inte nödvändigtvis 
stämma överens med elevens uppfattning. Därför är målet med vår studie, att identifiera 
kritiska aspekter, en väsentlig del i vår profession som lärare. Vi vill genom studien 
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hitta generella aspekter som kan vara kritiska och samtidigt studera hur läroböcker 
möjliggör eventuellt lärande. Av erfarenhet från vår verksamhetsförlagda utbildning 
används läromedel flitigt i undervisningen och det är därför väsentligt att vara medveten 
om den problematik som kan uppstå ifall inte kritiska aspekter synliggörs. I vår 
kommande yrkesroll har vi ett ansvar att genom vår undervisning ge eleverna möjlighet 
att nå kursplanens mål. Detta innefattar att veta vilka metoder och tillvägagångssätt som 
bäst kan hjälpa eleverna nå dessa mål. 
 
 
1:1 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera kritiska aspekter vid bråkräkning i matematik samt 
att genom läromedelsanalys undersöka om och i så fall hur dessa kritiska aspekter 
synliggörs i två matematikböcker för årskurs 4.  
 
1:2 Frågeställning 

• Vilka kritiska aspekter finns vid bråkräkning? 
• Hur struktureras och varieras innehållet i läroböckerna gentemot kritiska 

aspekter vid bråkräkning?  
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2. Litteraturbakgrund 

Litteraturbakgrund kommer i denna studie att rikta sig till begreppet bråk, hur bråk kan 
representeras olika sätt och hur elevers bråkinlärning kan se ut. Detta görs genom att 
granska tidigare forskning. Inledningsvis innehåller avsnittet förklaringar på vad bråk 
är, vilka begrepp som är nödvändiga att kunna inom bråk och vad de betyder. Avsnittet 
tar också upp representationer av bråk och avslutningvis elevers bråkinlärning. 
 
2:1 Bråk 
Bråk är ett begrepp som används när det handlar om andelar eller mängd och tillhör de 
rationella talen (McIntosh, 2008). Eleverna lär sig först och främst att hantera naturliga 
tal som definieras som de positiva heltal som sträcker sig från noll till oändligheten. 
Eleverna ska sedan ta sig an de rationella talen och då brukar det bli mer komplicerat för 
många elever (Behr m fl, 1983 & Häggblom, 2013). Rationella tal är de tal som kan 
uttryckas a/b och är en uträkning mellan två naturliga tal, täljare och nämnare. 
Rationella tal kallas även för bråktal (Häggblom, 2013).  
 
Det finns vissa begrepp som är viktiga att eleverna behärskar innan de sätter igång med 
bråkräkning enligt Löwing (2008). Behärskar en elev begreppen nämnare, täljare och att 
varje bråk kan skrivas på obegränsat många sätt så kan eleven med full förståelse utföra 
de flesta uträkningar inom bråk. Det innebär att eleverna inte behöver lära sig massor 
med regler för att lyckas med sina uträkningar. 
 
Det första begreppet eleverna bör lära sig är nämnare. Nämnare är det tal som står under 
bråkstrecket och anger hur många delar ett visst föremål är uppdelat i. Vi kan visa ett 
exempel genom att titta på en tårta, och delar in den i två delar så kallas båda delarna för 
1/2. När vi delar in tårtan i fyra delar kallas varje del för 1/4 (Löwing, 2008). 
 

     
Figur 1: Bild som förklarar nämnare. Gjord av Caroline Kronstedt och Louise Ribbestam 
(2016). 
 
Det andra begreppet som sedan bör förklaras för eleverna är täljare. Täljaren anger hur 
många delar av föremålet som avses. Vi tittar nu på en chokladkaka, om man delar upp 
chokladkakan i 2/3 så betyder det att man lägger ihop 1/3 + 1/3. Om man delar upp 
chokladkakan i 4/4 så är det lika mycket som en hel (Löwing, 2008). Täljare är alltså 
den symbol som ligger ovanför bråkstrecket.  
 

 
Figur 2: Bild som förklarar täljare. Gjord av Caroline Kronstedt och Louise Ribbestam (2016). 
 
Ett bråk kan förlängas hur långt som helst. Vi tittar på bråket 2/4, det kan man förlänga 
till 4/8. Detta går i sin tur att förlänga till 8/16 (Löwing, 2008).  Här nedan ser ni på en 
tårta hur vi menar. 
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Figur 3: Förlängning av bråk. Gjord av Caroline Kronstedt och Louise Ribbestam (2016). 
 
 
2:2 Bråkets olika “ansikten” 

Innan man börjar undervisa om bråk är det viktigt att eleverna förstår att bråk kan 
uttryckas på många olika sätt. De sätt som kommer att tas upp är samma “ansikten” som 
Löwing och Kilborn (2002) benämner dem och de är bråk som tal, bråk som en del av 
helhet, bråk som en del av antal, bråk som proportion och bråk som förhållande. 
Malmer (2002) och Häggblom (2013) tar också upp dessa men benämner dem dock inte 
som ”ansikten” utan som former av bråk. Dessa “ansikten” är viktiga att reflektera över 
innan man planerar en undervisning för att vara medveten om att eleverna kan ha olika 
uppfattningar av bråk och vilka uppfattningar det kan vara (Löwing & Kilborn, 2002). 
Bråkundervisningen har idag begränsats till bråk som en del av en hel. Både böcker och 
lärare har gjort denna begränsning. För att få en full förståelse för bråk är det inte 
optimalt att bara fokusera på en av bråkets alla sidor (Baştürk, 2016). Dock anser 
Lamon (2007), Behr m fl., (1983), Cramer, Post och delMas, (2002) och Charalambous 
m fl (2007)  att man med fördel kan börja med en typ av bråk för att skapa en 
grundligare förståelse som sedan kan användas i mötet med nya ”ansikten” av bråk. De 
menar att om eleverna möter alla ”ansikten” samtidigt kan det bidra till att eleverna 
endast får en ytlig förståelse för bråk. 
 
Eftersom vi enligt tidigare nämnda forskare med fördel kan fokusera på en aspekt när vi 
introducera bråk för att skapa djupare förståelse har vi i denna studie valt att begränsa 
vår studie till bråk som del av helhet. Men det har också tidigare nämnt att det inte är 
optimalt att bara fokusera på ett “ansikte”, vi har därför valt att förklara de andra 
“ansikten” i vår studie även om det inte kommer läggas någon fokus på dem senare. 
Fokus har valts att lägga på del av helhet eftersom det är den vanligaste formen inom 
bråk (Häggblom, 2013). Vi anser det vara gynnande för oss själva att titta på de stora 
delarna inom bråkräkning istället för att fokusera på de mindre och därmed får vi ut mer 
själva av studien.   
 
Det första “ansiktet” vi väljer att förklara är bråk som tal. Ett bråktal skrivs med formen 
1/2, detta tal är ett rationellt tal och kan skrivas in på en tallinje. Alla bråktal går att 
placera in på tallinjen (Löwing & Kilborn, 2002). Elevers svårigheter inom bråkräkning 
handlar bland annat om att se att symbolen för bråk representerar endast en enhet. När 
eleverna möter ett tal som till exempel 1/4 kan de anse de att symbolen motsvarar två 
siffror (Cramer, Behr, Post & Lesh, 2009).  
 
Det andra “ansiktet” vi väljer att förklara är bråk som del av helhet och det är inom detta 
“ansikte” vår fokus kommer ligga. När det pratas om bråk som en del av en hel så 
menas det när ett föremål, till exempel en chokladbit, delas upp i ett antal lika stora 
delar. 3/4 visar oss att chokladbiten har delats upp i fyra lika stora delar och utav dessa 
fyra så har det tagits tre delar (Löwing & Kilborn, 2002).  
 
Det tredje “ansiktet” vi tar upp är bråk som del av antal. För att kunna se bråk som en 
del av ett antal måste det först klargöras för hur mycket en hel är. Exempelvis om 1/3 av 
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äpplena är gröna behöver det klargöras hur många äpplen det finns totalt. Om en elev 
antar att han/hon har 15 äpplen och eleven vill veta hur många 1/3 är så delar eleven 
upp antalet i tre lika stora grupper, alltså blir 1/3 lika med 5 äpplen (Löwing & Kilborn, 
2002). 
 
Det fjärde och sista “ansiktet” vi tar upp är bråk som proportion även kallat bråk som 
förhållande. Bråk i proportion handlar om att kunna se att 1/4 inte alltid är mindre än till 
exempel 3/4. Det beror helt och hållet på helheten. 1/4 av 1000 är mindre än 3/4 av 
1000. Men 1/4 av 1000 är mer än 3/4 av 100 (Löwing & Kilborn, 2002). 
 
2:3 Representation av bråk 

I en studie skriven av Rau, Aleven och Rummel (2014) skriver författarna om hur olika 
representationer med fördel kan användas för att förmedla olika information. 
Representationernas egenskaper är därför något som bör tas i beaktning när ett nytt 
lärandeobjekt ska presenteras. Tillsammans kan representationer ge en större möjlighet 
till lärande och förståelse.  

För att eleverna ska få en djupare förståelse krävs det även att eleverna behärskar att 
byta mellan olika uttrycksformer. För att eleverna ska få möjlighet att skaffa sig denna 
djupare förståelse måste undervisningen presentera representationsformer i förhållande 
till varandra (Panoura, Gagatsis, Deliyianni & Iliada, 2009). Häggblom (2013) nämner 
verklighet, konkret material, bild, symbol och språk som fem centrala 
representationsformer inom matematiken. 

Formen verklighetsanknytning används ofta för att synliggöra bråk för elever. Genom 
att använda något som elever kan relatera till som exempelvis pizza eller chokladkaka 
kan bråk lättare sättas in i ett sammanhang. En annan representation är konkret material, 
med hjälp av att använda exempelvis Cuisenaire-stavar (trästavar i olika längd och 
färg), klossar eller annat laborativt material kan eleven bland annat få en uppfattning 
och se samband mellan olika bråktal. Häggblom (2013) skriver att erfarenheter bildas 
genom ett experimenterande av konkret material. Löwing och Kilborn (2002) och 
Häggblom (2013) skriver att användning av konkret material i 
matematikundervisningen ger eleverna möjlighet att se mönster och regelbundenhet 
som ger hållbara tankeformer. Den tredje representationen är att använda bilder. En bild 
kan användas för att förtydliga ett bråk när man exempelvis ska visa delar av en helhet. 
Att uttrycka ett bråk med siffror, så kallade symboler, är en vanlig representation. 
Skrivna bråktal kan exempelvis vara 1/2 och 3/4 . Den sista representationsformen som 
Häggblom (2013) nämner är språk. Denna representation används för att uttrycka ett 
bråktal i text eller tal exempelvis en tredjedel eller en sjättedel. Nedan kommer en bild 
som förtydligar representationsformerna. 

 
Figur 4: Bild av Caroline Kronstedt och Louise Ribbestam (2016). 
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Studier visar att representationer är en viktig del för vår förståelse. Ainsworth (2006) 
skriver att det finns fördelar med att använda olika representationer för att uppfatta och 
förstå ett fenomen. Hon nämner också att olika representationer kan vara mer passande 
beroende på syfte och matematisktområde. När man väljer representation bör hänsyn tas 
till representationens funktion och egenskaper. Det skapas en djupare förståelse av 
lärandeobjektet om vi beaktar hur man på ett främjande sätt växlar mellan 
representationer (Ainsworth, 2006).  

2:4 Elevers bråkinlärning 

Eftersom bråk inte används i det vardagliga språket lika mycket som förr har det 
resulterat i att bråk inte tar lika stor plats inom matematikundervisningen (Engström, 
1997). Löwing och Kilborn (2002) skriver att ett skäl till varför bråk har minskats i 
undervisningen är för att bråk ses som ett svårt område. De menar att detta inte är 
anledning nog för att minska på undervisning om bråk. Istället bör man se över sina 
undervisningsmetoder.  
 
Fler lärare väljer idag att undervisa decimalform och undviker undervisning i bråkform. 
Istället för att undvika problemen som kan uppstå i bråkräkning och försöka hitta andra 
utvägar för att lösa uppgifter bör man ta tag i problemen. En bredare kunskap för hur 
man lär ut bråkräkning krävs i sådana situationer (Löwing & Kilborn, 2002).  
 
Bråkuttryck är något som vi inte använder lika mycket i vårt vardagliga tal som vi en 
gång i tiden gjorde. Förr var det mycket vanligare att man använde sig av bråkuttryck 
mer än decimaltal som idag används i större utsträckning. Förr introducerade man 
eleverna för bråk innan man tog upp decimaler, idag är det i många fall tvärtom i 
skolan. Trots detta behövs undervisningen om bråk eftersom det är en förkunskap till 
algebra. Många lärare väljer att lära eleverna att göra om bråktal till decimaltal vilket 
blir problematiskt när eleverna sedan möter bråktal som inte går att skriva om i 
decimaler. Eleverna löser då uppgifter genom att använda sig av miniräknare. Därmed 
lär sig eleverna inte vissa uträkningar och förlorar denna förkunskap som kommer vara 
användbart i till exempel algebra (Löwing, 2008). 
 
2:5 Sammanfattning av litteraturbakgrund 

Innan läraren startar upp området bråk är det viktigt att eleverna har fått lära sig begrepp 
som kommer att spela stor roll i deras bråkräkning. Dessa begrepp är bland annat täljare 
och nämnare. Eleverna behöver även ha mött de olika sätt bråk kan uttryckas på. Även 
lärare bör reflektera över de olika sätt bråk kan uttryckas på för att vara medvetna om att 
elever kan uppfatta bråk på olika sätt. För denna studie lägger vi fokus på bråk som del 
av helhet. 
 
För att eleverna ska få möjlighet att skapa en djupare förståelse för ämnet bråk kan 
lärare med fördel använda sig av representationsformer. Med representationsformer kan 
läraren förtydliga och synliggöra bråk, eleven kan få se samband mellan bråk och skapa 
erfarenheter. Representationsformerna bör upplevas i förhållande till varandra för att 
eleverna ska kunna ta till sig en djupare kunskap.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt kommer det redogöras för vald teori. Valet är att använda det 
fenomenografiskt variationsteoretiska perspektivet, så kallad variationsteori. 
Variationsteorin används vanligtvis tillsammans med learning study, där teori omsätts 
till praktik. När en learning study utförs används variationsteorin som grundprincip och 
variationsmönster testas ute i verksamheten för att skapa en bättre undervisning. Det 
kommer dock inte att göras någon learning study i vår studie men variationsteorin 
kommer ändå att användas, detta eftersom teorin också kan fungera som vägledning och 
ramverk vid en analys. För att skapa goda förutsättningar till förståelse, i detta fall för 
bråk, måste det finnas medvetenhet för både vad som ska urskiljas, de kritiska 
aspekterna, samt medvetenhet om variationsmönster av ett lärandeobjekt (Lo, 2012). 
Därför är variationsteorin passande i relation till forskningsfrågorna som tagits upp.  I 
avsnittet förklaras vilka kritiska aspekter som kan uppstå vid bråkräkning och hur 
kritiska aspekter kan synliggöras.   
 
3:1 Variationsteorin 

Variationsteorin är en teori utvecklad från den fenomenografiska forskningsansatsen 
som i grunden handlar om att uppfatta ett fenomen som i vårt fall är matematikområdet 
bråk.  Vid användning av variationsteorin i undervisningen får eleverna erfara bråk på 
olika sätt. Genom en variation av bråk bidrar läraren till att eleverna upptäcker nya 
aspekter för bråk (Marton & Booth, 2000). Lo (2012:5) förklarar variationsteorin på 
följande vis, “du kan inte veta vad något är utan att veta vad det inte är”. Du kan alltså 
inte veta vad bråk som del av helhet är utan att ha mött bland annat bråk som del av 
antal eller bråk som tal. Syftet med variationsteorin är att genom varierande mönster 
synliggöra kritiska aspekter för eleverna. Grundläggande begrepp som används inom 
variationsteorin är lärandeobjekt, variationsmönster och kritiska aspekter  (Magnusson 
& Maunula, 2013). Denna studie kommer att undersöka kritiska aspekter rörande 
matematikområdet bråk samt hur variation i representationsformer påverkar elevernas 
förståelse.  
 
3:1:1 Lärandeobjekt 
Den specifika förmåga i relation till det valda innehållet som läraren har som mål att 
eleverna ska utveckla och förstå kallas lärandeobjekt (Wernberg, 2009). Det valda 
innehållet, lärandeobjektet, studeras och tolkas på olika sätt beroende på vad man som 
lärare väljer att lägga sitt fokus. När man utgår från ett lärandeobjekt tittar man både på 
delar och på helhet. Utan en helhet så kommer lärandet att misslyckas. Två aspekter 
som är centrala när vi pratar om lärande är vad och hur-aspekterna. Vad är det för 
lärandeobjekt som vi vill att eleverna ska få förståelse för och hur kan vi skapa en 
situation där denna förståelse skapas? (Marton & Booth, 2000). 
 
När det görs analyser och observationer av objekt läggs fokus på delar av ett objekt 
medans andra delar blir mindre viktiga. Genom att strukturera upp objektet kan ett val 
göras utifrån vad som sätts i förgrunden för medvetandet. Fokus ligger på vissa aspekter 
av ett objekt eftersom det inte går att se alla sidor samtidigt. Vilka aspekter av ett 
lärandeobjekt som det läggs fokus på styr också vilken förståelse som befästs (Lo, 2012; 
Magnusson & Maunula, 2013). Enligt Marton och Pang (2006) kan ett objekt inte läras 
förrän objektet är urskiljt från dess kontext. Detta görs genom att uppleva en variation 
av objektet. 
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3:1:2 Kritiska aspekter 
Kritisk aspekt är ett viktigt begrepp i variationsteori. En kritisk aspekt definieras som 
vad som behöver synliggöras för att elever ska få förståelse för t.ex. bråk. (Häggström, 
Bergqvist, Hansson, Kullberg & Magnusson, 2012). När analys av kritiska aspekter sker 
så ställer vi oss frågorna som Häggström m.fl. (2012) anser vara definition av kritiska 
aspekter. Vilka aspekter av bråk måste eleverna få syn på? Vad får vi inte ta för givet 
när eleverna ska förstå innehållet? Vad brukar eleverna ha svårt för? 
 
Redan i årskurs 3 är ett av kunskapskraven att eleverna ska kunna visa grundläggande 
kunskaper inom bråkräkning (Skolverket, 2011). Men trots att eleverna i tidig ålder 
introduceras för bråk finns det många som har svårigheter. Det är viktigt att vara 
medveten om de kritiska aspekterna inom bråkräkning för att göra undervisningen mer 
begriplig för eleverna. Lo (2012) uttrycker sig på följande vis, att innan man beslutar sig 
för hur undervisningen ska gå till måste läraren först vara medveten om de kritiska 
aspekter som finns. Hon nämner att det finns två anledningar till att uppmärksamma 
kritiska aspekter. Den första handlar om att läraren måste titta på vilka kritiska aspekter 
den själv mött i sitt lärande för att kunna lära ut samma sak. Hon tar upp ett bra exempel 
där hon beskriver hur man lär sig cykla. För att lära någon annan att cykla räcker det 
inte med att säga att “övning ger färdighet”. Genom att förklara att det krävs balans och 
en hård drivkraft på pedalerna så blir det lättare för personen att förstå hur man cyklar. 
Inlärningsprocessen blir därför mycket kortare och mer framgångsrik. Den andra 
anledningen för att uppmärksamma kritiska aspekter är för att ge eleverna en 
grundligare förståelse. Det kan ge eleven ett helt nytt sätt att se på saker. Ibland händer 
det att man räknar matematik men inte reflekterar över hur man kommer fram till svaret. 
Genom att uppmärksamma de kritiska aspekterna kan eleven bli medveten om hur 
eleven har gått tillväga för att komma fram till svaret.  
 
3:1:3 Variationsmönster 
För att få en bra undervisning måste lärare använda sig av variation. Alla lärare 
använder sig av variation på något sätt, men det är när läraren är medveten och har en 
riktad variation som det blir något. Fyra former av variationsmönster kallas separation, 
kontrast, generalisering och fusion (Magnusson & Maunula, 2011). De fyra begreppen 
förklaras nedan på följande vis  av Magnusson och Maunula (2011). 
 
Separation innebär att en aspekt separeras och andra hålls konstanta. Man kan separera 
och variera aspekter genom generalisering eller kontrast. Även Lo (2012) tar upp 
separation som ett begrepp där kontrast och generalisering ingår. Hon skriver också att 
separation av ett begrepp sker när man separerar de kritiska aspekterna från helheten. 
Därför kommer inte begreppet separation att förekomma mer i denna studie utan 
definieras via generalisering och kontrast. 

Användandet av variationsmönstret kontrast handlar om att urskilja skillnader. Man 
ställer två objekt mot varandra för att visa skillnaderna. För att veta vad något är måste 
vi få reda på vad det inte är. Så för att visa vad bråk som del av helhet inte är så visar vi 
andra former av bråk som till exempel bråk som del av antal. I skolan idag läggs det stor 
vikt vid att lära ut likheter och moment fördjupas genom att ge exempel som behandlar 
samma begrepp. Det är inte tillräckligt att endast urskilja likheter för att nå optimalt 
lärande. Eleverna behöver också få veta skillnaderna (Lo, 2012). 
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När användning av generalisering sker för ett fenomen (bråk) så handlar det om att visa 
att bråk kan ta olika former. Bråket olika former kan synliggöras genom att variera och 
det visar hur bråk kan betyda flera olika saker. Detta kan alltså omvandlas till 
generalisering inom bråkräkning handlar om att visa att en fjärdedel kan ta olika former. 
Det kan till exempel ta en annan form genom att visa det i bokstäver, det kan visas 
genom att skriva ut 1/4 och 2/8. Innan man tar sig an generalisering så måste kontrast 
först ha behandlats för det man vill lära ut. Kontrast kan även med fördel användas vid 
introduktion av nya begrepp (Lo, 2012). 

Det sista variationsmönstret fusion handlar om att kunna se flera egenskaper hos ett 
föremål. Man måste variera flera aspekter samtidigt. När vi exempelvis pratar om bråk 
kan en fusion innebära att eleven både ska kunna omvandla olika delar till samma 
nämnare och förstår när en del blir en helhet 1/2 + 2/4 = 1. 

För att uppmärksamma, tolka och förstå ett lärandeobjekt krävs det enligt denna teori att 
elever möter olika typer av variation. Beroende på situation kan olika variationsmönster 
vara mer givande än andra. Det kan finnas en fördel i att skapa förståelse för ett nytt 
fenomen genom att skapa kontrast. Utifrån syfte kan ett innehåll sedan varieras via 
fusion. Fusion kan ske antingen genom att helheten presenteras och studeras eller 
genom att fokuserar på delen, aspekten, och senare knyta ihop dessa till helheten. Även 
generalisering har sina fördelar när man vill få eleven att kunna bortse från olika saker 
och inte låta exempelvis värde och form påverka deras förståelse (Magnusson & 
Maunula, 2013). 

Centralt för att kunna skapa olika variationsmönster är användandet av 
representationsformer. Representationsformer är därmed en mycket viktig del i 
generalisering, kontrast, fusion och separation. Variation av representationsformer 
påverkar hur kritiska aspeketer synliggörs för eleverna. När lärare använder sig av 
bilder i undervisningen kan det påverka elevernas förståelse för det läraren vill lära ut. 
Det optimala är att använda sig av flera bilder för att bilderna kan komplettera varandra 
med information och detta kan bidra till en djupare förståelse för (Rau, Aleven & 
Rummel, 2014). För att skapa en djupare förståelse för bråk visar tidigare forskning att 
eleverna med fördel ska kunna förknippa kunskapen med tidigare erfarenheter, det vill 
säga att koppla det matematiska språket till det vardagliga språket. Detta kan göras via 
representationer med verklighetsanknytning.  
 
3:2 Kritiska aspekter inom bråk som del av helhet 
De kritiska aspekterna som tagits fram genom att granska tidigare forskning kommer att 
användas  i analysen av läroböckerna. Vi kommer titta efter om böckerna har tagit 
hänsyn till kritiska aspekter som kan uppstå i bråk med delar av helhet.  
 
3:2:1 Begrepp 
En svårighet som kan förekomma inom bråkräkning handlar om begrepp. Bergius 
(2011) skriver att det är svårt för vissa elever att lära sig bråk eftersom begreppen inom 
bråk sällan används i vardagligt tal. Istället för att använda begrepp som en fjärdedels 
kilo eller en halvliter inom bland annat matlagning så används idag begrepp som dl och 
msk. Eftersom bråkbegrepp inte används i det vardagliga talet så har eleverna svårt att 
skapa en förståelse för hur mycket t.ex. en fjärdedel av något är. För att synliggöra den 
kritiska aspekten begrepp aspekt måste eleverna få möta bråk i vardaligt tal. 
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3:2:2 Storleksordna bråk 
Att storleksordna bråk är svårare för eleverna än att storleksordna naturliga tal. Om 
eleverna får talen 1/4  och 1/6 att storleksordna så kan det bli svårt för dem. De kan anse 
att sex är större än fyra (Cramer m fl, 2009 & McIntosh, 2008). Cramer m fl. (2009:6) 
uttrycker det  ”more can mean less”. Med det menar dem att ju fler lika stora delar du 
delar in ett föremål desto mindre blir delarna. Det är viktigt att eleverna lär sig att 
storleksordna bråk eftersom det kommer vara användbart när de ska lära sig addition 
och subtraktion med bråk (Cramer m fl, 2009).  
 
Även Malmer (2002) nämner att storleksordna bråk är ett svårt moment för eleverna. 
Hon förklarar att det kan vara svårt att storleksordna bråk om elever inte har tillgång till 
konkret material. Använder man till exempel färgstavar så kan elever göra visuella 
mätningar.  

 
Figur 5: Färgstavar som kan användas för att storleksordna bråk. Gjord av Caroline Kronstedt 
och Louise Ribbestam (2016). 
 
Färgstavarna på bilden ovan visar hur bråk storleksordnas och hur de blir en hel. Bilden 
förtydligar hur olika stora delar tillsammans kan bilda en helhet (Malmer, 2002).   
 
När eleverna möter bråk som del av helhet är det viktigt att variera bråket i både bild 
och symbol form. En del elever kan idag ha problem med att storleksordna bråk just för 
att de bara har blivit introducerade för bråk som del av helhet i endast bild. Därmed har 
eleverna svårt att se bråk i symbolform (Behr, Lesh, Post & Silver, 1983). 
 
3:2:3 Likvärdighet 
Det kan även vara avancerat att förstå bråkens likvärdighet. En del elever kan ha svårt 
för att förstå likvärdighet från bilder. När eleverna möter en bild där en tårta är indelad i 
fyra lika stora delar och en av dessa fjärdedelar är indelad i tre lika stora delar så kan 
eleven ha svårt att se att 3/12 är lika mycket som 1/4 (Cramer m fl, 2009).  
 

 
Figur 6: Likvärdighet mellan 1/4 och 3/12. Gjord av Caroline Kronstedt och Louise Ribbestam 
(2016).  
 
Enligt Engström (1997) och McIntosh (2008)  är en känd svårighet för eleverna att dela 
in bråk i lika stora delar. När eleverna ska dela in bråk i halvor och fjärdedelar har de 
inga större problem eftersom de vet att det är bara att dela på hälften. Men när eleverna 
möter tal som 1/3 eller 1/5 blir det svårare för dem eftersom de inte har en halv att utgå 
ifrån. Många barn löser det genom att dela in till exempel ett papper i hälften och sedan 
delar de en av halvorna och anser att de har tredjedelar.  
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Sammanfattningsvis har vi kommit fram till tre kritiska aspekter inom bråk som del av 
helhet som kommer att användas vid granskning av läroböckerna. De kritiska 
aspekterna är  begrepp, storleksordna bråk och likvärdighet.  
 
3:3 Sammanfattning av teoretisk utgångspunkt 
Som ett ramverk för vår analys kommer studien utgå ifrån variationsteorin. Inom 
variationsteorin finns det tre begrepp som kommer att vara en central del av analysen, 
lärandeobjekt, kritiska aspekter och variationsmönster. I läromedelsanalysen kommer 
kritiska aspekter att granskas och synliggöras i lärandeobjektet bråk med hjälp av 
variationsmönster.  
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4. Metod 
Valet av intresseområdet bråk och dess kritiska aspekter gjordes eftersom vi vill skaffa 
oss djupare kunskap och fler erfarenheter av området. Avsnittet kommer behandla hur 
information om bråk och variationsteori sökts, hur läromedlen valts ut och hur analysen 
har gått till. Avslutnignsvis beskrivs etiska övervägande.  
 
4:1 Sökt litteratur och val av teori 
Insamling av vetenskapliga texter och annan data har gjorts via ERIC, OneSearch, 
Libris och Swepub. Orden som använt i våra sökningar har både varit svenska och 
engelska för att komma åt bredare sökträff. Orden fraction, elementary, mathematic har 
skrivits in i många olika kombinationer med tecken så som *. Detta tecken används för 
att inte begränsa sökorden som till exempel mathemat* och grundskol*. En sådan 
sökning ger oss bredare sökträff.  Insamling av data har även skett genom att titta på 
andra vetenskapliga texters referenslistor. 
 
När vi sammanställt våra litteratursökningar valde vi att använda variationsteorin. Detta 
gjorde vi eftersom vi ansåg att använda sig av varierande mönster för att synliggöra 
kritiska aspekter stämmer bra överens med vilken kunskap och erfarenheter vi ville 
skaffa oss genom studien.  
 
4:2 Urval/Datainsamling 
Bekvämlighetsurval har gjorts när det gäller vilka läroböcker som analyserats. Ett 
bekvämlighetsurval syftar till vad som varit bekvämt eller lätt för oss att få tag på 
(Denscombe, 2016). Dock fanns vissa krav såsom att läroböckerna ska vara aktuella för 
vad som används i skolorna idag samt vara avsedda för mellanstadiet. Därför valdes en 
bok som heter MatteDirekt Borgen (Falck & Picetti, 2004) som vi kommit i kontakt 
med under vår praktik. Den andra boken valdes utifrån en jämförelse med första boken 
eftersom tanken var att hitta två böcker som inte liknade varandra. Böckerna som valdes 
fanns tillgängliga på Linnéuniversitetet i Växjö. MatteDirekt Borgen finns för årskurs 
F-9 och har en progression som ska motsvara läsårets terminer. Kapitlet för bråk 
kommer som avsnitt 9 av 10 i böckerna för årskurs 4. I boken MatteDirekt Borgen 4B 
hittar vi kapitel 6-10 där följande kapitel tas upp tid och temperatur, addition och 
subtraktion, geometri, bråk och sist multiplikation och division. Pixel matematik 4B 
(Alseth, Nordberg & Røsseland, 2007) finns för årskurs F-6 och är uppbyggd på samma 
sätt som MatteDirekt Borgen, en A och en B bok per läsår. Totalt består böckerna av 8 
matematiska kapitel och bråk kommer som sjätte kapitel. Förutom bråk tar 4B boken 
även upp områdena mätning, multiplikation och division samt mönster.  
 
4:3 Resultat och Analys 
Tidigare forskning (Kong & Shi, 2009) visar att en viktig del i att använda ett läromedel 
på “rätt sätt” är att som lärare förstå materialet som används. Detta görs genom att 
analysera och studera läroboken. Olika läroböcker kan skilja sig mycket när det gäller 
avsikt och inriktade mål och därför krävs det en medvetenhet hos läraren. Läraren har 
ett ansvar att välja en lärobok lämpad för elevgruppen och som kan bidra till bästa 
möjliga förutsättningar för lärande. Via en analys kommer vi urskilja hur kritiska 
aspekter är representerade i böckerna.  
 
Analysen gjordes utifrån en förutbestämd struktur som känns lämplig för studiens syfte 
och frågeställningar. För att vår analys skulle vara givande och resultatet känns mer 
trovärdigt tog vi tillvara på att vara två respondenter. Inledningsvis gjordes en enskild 
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överblick av böckerna oberoende av den andres åsikter. Först och främst studerande vi 
vilka representationsformer som förekom i boken. Vi ställde oss frågorna om 
representationsformerna blandas? Är de tydliga? Finns det fler representationsformer på 
samma tal? Kan representationsformerna förvirra? Efter att vi enskilt hittat svar på 
frågorna jämförde vi hur vi såg på böckernas sätt att behandla representationsformer. 
Böckerna hade till största del uppfattats lika men var och en kunde komplettera den 
andras tankar med nya iakttagelser. Samma struktur användes när vi tittade på vilka 
variationsmönster som förekommer i läroböckerna. Vi tittade efter kontrast, 
generalisering och fusion. I vår studie kommer vi att använda separation som kontrast 
och generalisering. Separation kommer därför inte att analyseras som ett självstädnigt 
begrepp i resultat och analys delen. Nu väljer vi att inte utgå från samma frågor som till 
representationsformerna utan tittar istället på vilka variationsmönster som förekommer i 
läroböckerna och på vilket sätt de finns med eller saknades. 

Efter att variationsmönster och representationsformerna identifierats gjordes en 
jämförelse av resultatet från analysen med vad litteratur säger om detta sätt att använda 
representationsformer. Uppgifterna analyserades också utifrån variationsmönstren 
kopplade till hur de påverkar kritiska aspekter samt om variationsmönstrena är 
gynnsamma eller inte för de kritiska aspekterna. 
 
4:4 Etiska överväganden 
I denna studie kommer vi inte ha någon kontakt med personer i verksamheten. Studien 
utgår från insamlad data och skrivet innehåll. Därför behöver vi inte ta hänsyn till de 
etiska överväganden som vanligtvis ska göras vid en kvalitativ studie. Däremot bör en 
viss etik finnas i åtanke när det gäller hur insamlad data hanteras. Det är viktigt att 
hantera referenser på ett korrekt sätt och att vara källkritisk. Denna studie utgår från 
tidigare forskning och variationsteorin och det är viktigt att vara tydlig med att visar på 
detta. APA-manualen är ett system som syftar till att studien tydligt ska redogöra vilka 
tankar som är våra egna och vilka resultat och texter som tillhör någon annan (Stukát, 
2005).  
 
I framskrivandet av vårt resultat håller vi oss objektiva i förhållande till 
variationsmönster, representationsformer och kritiska aspekter. Vår analys förankras i 
tidigare forskning utan att påverkas av våra egna åsikter. 
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer resultat och analys att presenteras. Inledningsvis kommer en kort 
beskrivning av läroboken. Detta eftersom vi anser att man bör vara medvetna om 
författarnas mål med kapitlet innan man startar en analys. Det kommer även en kort 
beskrivning av kapitlet som kan ge läsaren en överblick över bokens uppbyggnad. Detta 
kan vara fördelaktigt för vidare förståelse av studien. Sedan kommer en redogörelse av 
representationsformer för att lättare få förståelse för variationsmönster. När vi tittar på 
kritiska aspekter i läroböckerna MatteDirekt Borgen och Pixel  är det de kritiska 
aspekterna begrepp, storleksordna bråk och likvärdighet vi utgår från. Avslutningsvis 
görs en jämförelse med vad tidigare forskning kommit fram till om variationsmönster 
och kritiska aspekter. 

5:1 MatteDirekt Borgen  
I avsnittet för bråk tar läroboken upp följande mål:  

• kunna läsa och skriva bråk 
• kunna avläsa bilder av bråk 
• veta hur många delar det går på en hel 
• kunna storleksordna bråk  

 
Avsnittet inleds med en introduktion av bråk som delar av helhet. Till största del 
används bilder i början av kapitlet för att senare i kapitlet använda mer symboler och 
språk. Uppgifterna i boken börjar på en grundläggande nivå där eleverna först får 
möjlighet känna igen en del av det hela till exempel 1/2 och 1/4 . Boken svårighetsgrad 
ökar med att eleverna sedan ska känna igen flera delar av det hela som till exempel 3/4 
och 5/8. Avslutningsvis får eleverna lära sig känna igen en hel och att jämföra bråk. 
 
I MatteDirekt Borgen finns en blandning av representationer. Boken använder både 
bilder, symboler och språk.  
 
Flera av uppgifterna är beskrivna i text, elevernas uppgift är att omformulera texten till 
symboler eller att utläsa från bilder. För att klara dessa typer av uppgifter behöver 
eleverna förstå hur bråk kan uttryckas. Detta förklaras exempelvis på följande sätt: 
 

 
Figur 7: Picetti och Andersson (2004) 4B s. 90. 
 
MatteDirekt Borgen visar bråktal med symboler från och med första sidan, tillsammans 
med andra representationer. Tre sidor in i kapitlet (s. 92) kommer första uppgiften där 
eleverna själva ska utläsa bråktal skrivna med symboler. Uppgiften uppmanar eleverna 
att läsa fem bråktal för en klasskompis, eleverna måste nu kunna gå från symboler till 
språk.  
 
Boken saknar till stor del uppgifter med verklighetsanknytning. En del uppgifter har 
koppling till verkligheten genom bilder men till största delen används geometriska 
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figurer för att visa del av helhet. Uppgifterna är ofta formulerade utifrån delar av en 
figur istället för att exempelvis använda tårta, chokladkaka eller något annat som 
eleverna skulle kunna koppla till sina erfarenheter. Vi ser en förändring av 
verklighetsanknytningar längre fram i kapitlet då det förekommer mer frekvent. Detta 
eftersom boken använder bilder på bland annat människor, klockor och flaggor. 
 
MatteDirekt Borgen innehåller mycket bilder. Boken använder framförallt geometriska 
former såsom kvadrater, rektanglar och cirklar.  I slutet av kapitlet används mer 
utmanande geometriska figurer. MatteDirekt Borgen väljer att börja avsnittet bråk med 
förklaringar i både bild, text och symboler vilket kan göra förklaringarna mycket 
tydligare för eleverna. Bilderna är varierande i både färg, form och föremål. 
 
Övningar med koppling till konkret material är obefintliga i avsnittet för bråk. Eftersom 
MatteDirekt Borgen saknar denna typen av uppgifter i boken uppmanas eleverna inte att 
använda konkret material. 
 
Avsnittet har i viss utsträckning rutinuppgifter där eleverna ska göra likadana 
uträkningar efter varandra och oftast är dessa uppgifter uppdelade i a, b och c och så 
vidare. 
 
5:1:1  Variationsmönster i MatteDirekt Borgen 4B 
I boken MatteDirekt Borgen 4B har vi tittat på variationsmönster i den ordningen att vi 
börjar med kontrast och generalisering och avslutar med fusion. 
 
I början av kapitlet finns många uppgifter där det sker en kontrastering. Detta görs 
genom att ställa frågor som exemplet nedan. Uppgiften visar på alternativ som inte är en 
fjärdedel vilket blir kontrastering. Denna kontrastering är återkommande på de första 
sidorna i kapitlet.  
 

 
Figur 8: Picetti och Andersson (2004) 4B s. 91. 
 
En annan kontrastering är uppgift 39. Här använder boken olika nämnare för att uttrycka 
1 (en hel) Eleverna får här möta en kontrastering av vad som är en hel eftersom 
uppgiften visar på olika bråk som blir 1. 
 

 
Figur 9: Picetti och Andersson (2004) 4B s. 99. 
 
Kontrastering syftar till att synliggöra för eleverna vad som är i förhållande till vad som 
inte är, det vill säga likheter och skillnader. Vi kan se kontrastering när boken tar upp 
ett exempel som tydliggör att en helhet måste vara delade i lika stora delar för att varje 
del ska kunna uttryckas på samma sätt. Det vill säga att bara för ett föremål är delat i tre 



  
 

 16 

delar betyder det inte uteslutet att varje del är en tredjedel, helheten måste vara uppdelad 
i tre lika stora delar för att varje del ska få kallas en tredjedel. 
 
Boken visar olika exempel av generalisering, bland annat genom att visa hur 1/2 kan 
generaliseras i uttrycksformen bild men också genom att visa samma bråktal uttryckt i 
representationerna språk och symbol, som till exempel i introduktionsrutan (figur 7).  
 
Sista variationsmönstret är fusion och detta förekommer mycket i den senare delen av 
kapitlet. Vid fusion synliggörs flera kritiska aspekter samtidigt. I MatteDirekt Borgen 
sker detta via variation av delar av helhet samt variation i mönster och form. Se exempel 
figur 10. 
 

 
Figur 10: Picetti och Andersson (2004) 4B s. 96 
 
5:1:2 Analys av representationer och variationsmönster i MatteDirket Borgen 
I denna del kommer vi göra kopplingar mellan vårt resultat och det vi kommit fram till 
med vår litteraturbakgrund och teoretiska avsnitt. De representationsformer vi sett i 
läroböckerna kommer att jämföras med vad litteraturbakgrunden säger om att använda 
representationsformer på detta sätt. När det gäller variationsmönster så kopplar vi till 
hur dem har synliggjort de kritiska aspekter vi valt att fokusera studien på.  
 
MatteDirekt Borgen använder och utnyttjar representationsformernas egenskaper. 
Boken främjar förståelse genom att visa flera representationer i förhållande till varandra 
samt att ge tydliga förklaringar av kommande uppgifter i början av varje sida. Att 
använda olika representationer i relation till varandra kan med fördel bidra till att 
eleverna förstår begrepp (Ainsworth, 2006). Dessa förklaringar kan också hjälpa 
eleverna inför nästa uppgift och kan bidra till att undvika missförstånd. Enligt tidigare 
forskning får eleverna en djupare förståelse om de kan se förhållandet mellan olika 
representationer (Panoura m fl, 2009). MatteDirekt Borgen använder sig av både språk, 
symboler och bild i samma uppgift på flera ställen i boken, vilket kan bidra till större 
möjlighet för lärande och förståelse genom att representationerna kompletterar varandra 
med information (Rau, Aleven & Rummel, 2014).  
 
Bilder kan med fördel användas vid bråkförståelse. Boken innehåller som tidigare 
nämnts mycket bilder vilket därmed kan ses som positivt eftersom tidigare forskning 
menar att bilder förtydligar det matematiska begreppet för eleverna (Häggblom, 2013).  
 
MatteDirekt Borgen kan använda sig av mer verklighetsanknytning och konkret 
material. Konkret material förekommer inte i boken och verklighetsuppfattning 
förekommer endast i en liten utsträckning. Verklighetsanknytning synliggör bråk för 
eleverna genom att koppla det matematiska begreppet till elevernas vardag (Häggblom, 
2013).  
 
I analysen av variationsmönster kommer vi fram till att MatteDirekt Borgen använder 
sig av samtliga variationsmönster. Som vi tidigare nämnt bör kontrastering finnas med i 
elevernas undervisning av nya begrepp. MatteDirekt Borgen startar med uppgifter där 
kontrastering sker. Denna kontrastering är återkommande på de första sidorna i kapitlet. 
En kritisk aspekt som vi nämnt i avsnittet litteraturbakgrund är att eleverna kan ha svårt 



  
 

 17 

för att se likvärdighet i bråk. Figur 8 visar hur en fjärdedel kan se ut på olika sätt och 
hur det inte ska se ut. Dock visar uppgiften endast hur en del kan utgöra 1/4 av en figur 
och inte att 2/8 uttrycker samma mängd vilket hade visat likvärdigheten tydligare för 
eleverna. 
 
Den kritsiska aspekten likvärdighet synliggörs genom kontrastering. Exempelvis i 
uppgifter där boken tydliggör att helheten ska vara delad i lika stora delar för att varje 
del ska kunna uttryckas på samma sätt. Som till exempel i uppgiften nedan. Detta kan 
kopplas samman till den kritiska aspekten med likvärdighet på så vis att att eleverna kan 
ha svårigheter med att dela in saker i lika stora delar. Denna uppgift med kontrastering 
synliggör den kritiska aspekten för eleverna genom att visa hur saker måste delas in i 
lika stora delar för att kunna kallas till exempel 1/3. 
 

 
Figur 11: Picetti och Andersson (2004) 4B s. 94 
 
Generaliseringen i boken sker genom att representationsformer varieras. Detta gynnar 
elevernas lärande när eleverna möter den kritiska aspekten att storleksordna bråk. Som 
nämnts i avsnittet “kritiska aspekter inom bråk som del av helhet” är ett stort problem 
att eleverna har fått möta bråk i stor utsträckning i bildform och inte mött de andra 
representationerna i lika stor mängd. Figur 7 är exempel på hur boken visar bråk i olika 
representationer.  
 
Generalisering syns även i bokens sätt att använda sig av begrepp. Begrepp är en kritisk 
aspekt eftersom det inte används i det vardagliga språket tillräckligt mycket för att 
eleverna ska se en koppling mellan bråk och sin vardag. MatteDirekt Borgen använder 
sig av vardagligt språk på vissa ställen som till exempel “Brödkakan är delad i fyra lika 
stora delar” och kopplar sedan det till det matematiska språket “en fjärdedel”. 
Generaliseringen sker genom att eleverna får möta bråk i båda språkformerna, det vill 
säga både i det vardagliga och det matematiska.  
 
Boken saknar en förklaring i analysen av begrepp av täljare och nämnare. Eleverna bör 
komma i kontakt med begreppen täljare och nämnare tidigt för att få förståelse för bråk 
uttryckt i symboler. Boken har valt att helt utesluta dessa begrepp vilket kan skapa 
problem när eleverna senare stöter på bråk som är uttryckta med täljare och nämnare 
(Löwing, 2008). 
 
Fusionsuppgifter med flera aspekter som varierar samtidigt finns det många av i 
MatteDirekt Borgen. Däremot har vi svårigheter med att hitta fusion gentemot de 
kritiska aspekter vi har valt ut för analys. Vi har hittat en uppgift som behandlar de 
kritiska aspekterna storleksordna bråk och likvärdighet, vilket gör det till en 
fusionsuppgift. Till bilden nedan har eleverna fått i uppgift att storleksordna bråken. 
Den kritiska aspekten storleksordna bråk kommer in på så vis att eleverna nu måste 
förstå bråk som ett rationellt tal och inte se det som ett naturligt tal. Eleverna kan tolka 
att i uppgift a) så är fyra en större siffra och är därför enligt vissa elever det största talet. 
Den kritiska aspekten likvärdighet kommer in på så vis att eleverna måste vara 
medvetna om att bråk ska delas in i lika stora delar. Denna uppgift synliggör detta 
genom att använda bilder.  
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Figur 12: Picetti och Andersson (2004) 4B s. 94 
 
5:2 Pixel matematik 

I avsnittet för bråk tar läroboken upp följande mål:  
• kunna bråk som del av något 
• kunna skriva bråk på olika sätt 
• kunna addera och subtrahera med bråk 
• kunna jämföra olika bråk med varandra  

 
Inledningsvis tar Pixel matematik upp bråk som del av antal. Boken tar också upp del av 
helhet, addition och subtraktion av bråk samt förhållandet mellan bråk och andra 
matematiska områden som till exempel decimaltal. Kapitlet saknar introduktion och 
förklaring av skillnad mellan del av helhet och del av antal. Förklaring till begreppen 
nämnare och täljare kommer på åttonde sidan i kapitlet. Begreppen presenteras med en 
bild som visar vad som kallas täljare, bråkstreck och nämnare.  
 
I Pixel ser vi en blandning av representationsformer. Det förekommer mer av 
representationsformerna bild, språk och symbol och mindre av verklighetsanknytning 
och konkret material.  
 
Pixel använder mycket bilder men det är i stor utsträckning bilder på cirklar och 
kvadrater. Boken har andra bilder som inte tillhör uppgifterna och som inte har någon 
uppenbar funktion som vi kan se i exemplet nedan.  
 

 
Figur 13: Alseth, Nordberg och Røsseland (2007) 4B. s.39. 
 
Språket i boken ser likadant ut i hela kapitlet. Många begrepp och frågor upprepas. Två 
frågor som förekommer ofta är “Hur stor del…?” och “I vilka figurer….?”. Meningarna 
är korta och innehåller ibland bara ett ord. I början av kapitlet skrivs inte bråktal i text 
utan i symbolform som till exempel “I vilka figurer är ⅔ färgade?”. Eleverna får möta 
bråktal i textform efter tio sidor.  
 
Verklighetsanknytningen i boken Pixel förekommer i liten utsträckning och i korta 
meningar som till exempel “Hur stor del av lyckohjulet ger vinst?”. 
Verklighetsanknytningen vi ser här är att de använder sig av ordet lyckohjul och en bild 
som föreställer ett lyckohjul. Detta är något som eleverna kan ha kommit i kontakt 
med.  Pixel har inte så mycket av textuppgifter och därför blir det mest rutinuppgifter 
som de väljer att inte verklighetsanknyta till.  
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Uppgifter där eleverna får möjlighet att använda sig av konkret material förekommer två 
gånger. En gång när eleverna ska vika ett pappersark och den andra gången när eleverna 
ska spela ett bråkspel.  
 
5:2:1 Variationsmönster i Pixel matematik 4B 
I boken Pixel 4b har vi valt att följa samma ordning på redogörelse av variationsmönster 
som i MatteDirekt Borgen. Redogörelsen börjar med kontrast och generalisering och 
avslutar med fusion.  
 
Ett fåtal uppgifter i boken skapar kontrastering. Kontrastering sker exempelvis genom 
uppgiften 6.9. Detta skapar en kontrastering på så vis att eleverna får se vad 2/3 är och 
inte är.  

 
Figur 14: Alseth, Nordberg och Røsseland (2007) 4B. s.39. 
 
Generalisering i boken sker genom bilder. Eleverna kommer i kontakt med olika 
geometriska former och uppgiften är att färglägga en fjärdedel av varje figur. I denna 
uppgift möter eleverna både kvadrat, rektangel, cirkel och triangel vilket skapar en 
generalisering för bråk. En annan form av generalisering sker i symboler. Eleverna ska 
skriva ett bråk där täljare och nämnare är dubbelt så stor som 2/5. Boken generaliserar 
detta genom att visa i symbol och bild hur 2/5 är lika mycket som 4/10.  
 

 
Figur 15: Alseth, Nordberg och Røsseland (2007) 4B. s.39. 
 
Generalisering sker även i ett tal som till exempel i en uppgift där eleverna ska skriva 
sex olika bråk med nämnaren tio i storleksordning. Eleverna ska även skriva bråk som 
decimaltal. Generaliseringen är att eleverna får uppfatta bråk i en annan matematisk 
form. 
 

 
Figur 16: Alseth, Nordberg och Røsseland (2007) 4B. s.42. 
 
Fusion förekommer ofta i Pixel. Fusionstalen ökar gradvis ju längre in i kapitlet man 
kommer och nästintill alla tal i slutet av kapitlet innehar någon form av fusion. De 
uppgifter med fusion som finns i boken handlar om att addera och subtrahera tal i 
bråkform. Ett tal i slutet av boken ser ut så här: 1 3/5  -  4/5. Här varieras många kritiska 
aspekter för eleverna. Eleverna ska både kunna förstå hur mycket en hel är och kunna 
jämföra det med 3/5  för att lösa talet. Eleven måste även kunna se hur täljare och 
nämnare hänger ihop och bråktal subtraheras.  
 



  
 

 20 

5:2:2 Analys av representationer och variationsmönster i Pixel 
Pixel använder olika representationer i kapitelet för bråk. Dock visas inte förhållandet 
mellan olika representationer som vi tidigare nämnt är en betydande del för att eleverna 
ska skapa en djupare förståelse. Böcker som förklarar sambandet mellan bild, symbol 
och text skapar enligt Ainsworth (2006) en djupare förståelse för begreppet. 
 
Pixel använder bilder i stor utsträckning där flertalet bilder är geometriska figurer. 
Bilder är ett bra verktyg för att hjälpa eleverna att se mönster och få förståelse för 
begreppet (Häggblom, 2013). Andra bilder som Pixel använder sig av är puckar, 
tillbringare och tallinje. Dessa bilder syftar till andra typer av bråk såsom bråk som tal 
eller bråk som antal.  
 
I vår analys kan vi se att Pixel valt att introducera konkret material. En uppgift är att 
eleverna ska spela ett bråkspel. Tidigare i studien har det nämnts att konkret material är 
viktigt då det kan hjälpa eleverna att se mönster som det sedan kan koppla till abstrakt 
bråkräkning (Häggblom, 2013; Löwing & Killborn, 2002).  
 
Det förekommer ingen större utsträckning av verklighetsanknytning i Pixel. Tidigare 
forskning visar att om eleverna kan koppla, i detta fall bråk, till sina egna erfarenheter 
bidrar det till att elever får förståelse för begreppet. 
 
Som studien tidigare nämnt bör eleverna ha lärt sig begrepp som täljare och nämnare 
innan de startar med bråkräkning (Löwing, 2008). Pixel tar upp vad täljare och nämnare 
är efter halva kapitlet och gör detta genom en bild med pilar som pekar på vad som är 
täljare och vad som är nämnare. Det finns ingen text som förklarar vidare att täljare är 
delar av helheten och skrivs ovanför bråkstrecket eller att nämnare är helheten och 
skrivs under bråkstrecket. 
 
I granskningen av variationsmönster kunde vi se att Pixel använder sig av alla 
variationsmönster. Vi har tidigare tagit upp de olika ansikten som är vår utgångspunkt 
när vi analyserade läroböckernas kritiska aspekter, då nämnde vi att det är viktigt att 
eleverna får först och främst  lära sig skillnaden mellan dessa ansikten för att inte 
behöva lära sig onödiga minnesregler. Pixel tar upp många olika sätt att se på bråk. 
Exempelvis tar boken upp bråk som del av helhet och bråk som del av antal. Pixel har 
dock inte någon förklaring eller visar inte när uppgifter växlar mellan att vara bråk som 
del av helhet och bråk som del av antal.  
 
I början av kapitlet väljer författarna att använda sig av bilder som inte självklart hör till 
uppgiften vilket kan skapa missförstånd som vi kan se på figur 17. Hade ett 
variationsmönster som generalisering använts hade bilderna kunnat skapa förståelse 
istället för en möjlig förvirring. Kompletterande språk hade också med fördel kunnat 
vara hjälpsamt för en del elever. Används exempelvis bilder på pizzor eller tårtor istället 
för cirklar kan eleverna se samband till sina erfaranheter. Genom att använda något som 
eleverna kan relatera till kan begrepet lättare sättas i ett sammanhang (Häggblom, 
2013). 
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Figur 17: Alseth, Nordberg och Røsseland (2007) 4B. s.37. 
 
Pixel använder sig av ett fåtal uppgifter som skapar kontrastering. I några av de 
uppgifter som skapar kontrastering finns den kritiska aspekten likvärdighet eftersom 
eleverna måste veta att bråk delas upp i lika stora delar.  
 
En form av generalisering i Pixel sker med symboler. Eleverna ska skriva ett bråk där 
täljare och nämnare är dubbelt så stor som 2/5. Här synliggörs den kritiska aspekten 
likvärdighet. Vår litteraturbakgrund visar att elever kan ha svårt att se likvärdigheten 
hos olika bråktal, detta gör att det blir kritiskt när eleverna ska omvandla bråktal. Boken 
generaliserar detta genom att visa i symbol och bild hur 2/5 är lika mycket som 4/10.  
 
När eleverna ska skriva sex olika bråktal med nämnaren tio i storleksordning sker en 
generalisering. Storleksordna bråk är en kritisk aspekt eftersom många elever är vana 
vid att möta bråk i bildform men nu ska de storleksordna bråk med symboler. Som vi 
nämnt tidigare kan eleverna ha svårigheter med att uppfatta bråk som ett tal när de är 
vana vid bråk i bild (Behr, Lesh, Post & Silver, 1983). 
 
Variationsmönstret fusion förekommer ofta i Pixel. Dock förekommer inte fusion i 
någon större utsträckning av de kritiska aspekter vi studerat. Fusionstalen ökar gradvis 
ju längre in i kapitlet man kommer och därmed är nästintill alla tal i slutet av kapitlet 
någon form av fusion. En form av fusion med de kritiska aspekter vi hittat är 
exempelvis uppgift 6.23 (figur 16) där fusionen sker genom de kritiska aspekterna 
likvärdighet och begrepp. För att lösa uppgiften krävs det att eleverna har förståelse för 
begreppen täljare och nämnare. Det krävs också att eleverna kan se att 2/4 är lika 
mycket som 4/8. 
 
Uppgifterna med fusion börjar tidigt i kapitlet och i slutet av kapitlet kan vi finna i 
samma uppgift många aspekter som varieras. En form av fusion med de kritiska 
aspekterna är en uppgift där eleven uppmanas att skriva ett bråk där både täljare och 
nämnare är a) dubbelt så stora som bråket på bilden (2/4) och b) hälften så stora som 
bråket på bilden. Fusion sker genom de kritiska aspekterna likvärdighet och begrepp. 
För att lösa uppgiften krävs det att eleverna har förståelse för begreppen täljare och 
nämnare. Det krävs också att eleverna till exempel kan se att 2/4 är lika mycket som 4/8.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer metod och resultat diskuteras. Avslutningsvis presenteras förslag 
på vidare forskning. 
 
6:1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att analysera hur kritiska aspekter i undervisning av bråk av helhet 
förekommer i läroböcker. Detta genom att analysera variationsmönster och 
representationsformer. Med hjälp av resultatet kan vi uppmärksamma vad som bör 
kompletteras i en undervisning utifrån analyserade läromedel. Tidigare forskning har 
lett fram till de kritiska aspekter som vi valt att utgå ifrån i 
analysen.  Representationsformer har också haft stor betydelse i vår analys. Då 
variationsmönster ofta sker med hjälp av representationsformer. 
 
Resultatet och analysen visar att de kritiska aspekterna i varierande utsträckning finns 
representerade i böckerna. MatteDirekt Borgen använder sig av de flesta 
representationsformerna men för att få ett optimalt lärande anser vi att läraren behöver 
komplettera boken genom att koppla bråk till representationsformerna konkret material 
och verklighetsanknytning. Detta då det är viktigt att eleverna får bråk kopplat till sin 
vardag för att skapa en djupare förståelse (Häggblom, 2013). Läraren bör komplettera 
böckerna med konkret material eftersom det är en viktig del i elevernas möjligheter för 
att se mönster och regelbundenhet (Löwing & Kilborn, 2002). Det kan anses vara svårt 
att göra uppgifter där eleverna ska använda konkret material i en matematikbok men 
boken skulle till exempel kunnat ha ge utrymme för att uppmuntra eleverna till att 
använda konkret material i sina uträkningar. Som tidigare nämnt så används 
matematikböcker regelbundet i undervisningen och därför behöver eleverna komma i 
kontakt med alla representationsformer i böckerna. Om eleverna får möta konkret 
material så bidrar det till att eleverna kan se mönster och regler som de annars kanske 
hade gått miste om. I MatteDirekt Borgen sätts representationsformer i förhållande till 
varandra. I analysen kan vi även utläsa att MatteDirekt Borgen synliggör två av de 
kritiska aspekterna på olika sätt. Både att storleksordna bråk och att se likvärdighet i 
bråk synliggörs genom generalisering, men kontrastering kan med fördel användas vid 
flera kritiska aspekter. Det finns dock en tredje kritisk aspekt som med fördel kan 
synliggöras, och det är begrepp. Begrepp som täljare och nämnare är något som lärare 
kommer att behöva komplettera boken med eftersom förklaringen i boken är obefintlig. 
Fusion används men inte med de kritiska aspekter vi valt ut som de viktiga. Även detta 
kommer läraren behöva komplettera boken med.  
 
I Pixel används alla representationsformer men dessa sätts inte i förhållande till 
varandra. Detta blir något som läraren behöver komplettera eftersom representationer i 
relation till varandra kan bidra med djupare förståelse (Ainsworth, 2006). Boken 
använder sig av representationsformen bild men bilderna kan uppfattas som 
missvisande. Eleverna kan komma att behöva lärarens hjälp för att tolka många 
uppgifter på grund av bilderna. I många fall anser vi att uppgifterna hade varit lättare att 
utläsa utan bilderna. Angående representationsformerna konkret material och 
verklighetsanknytning gäller det samma som för MatteDirekt Borgen att det 
förekommer sparsamt. Pixel använder sig av alla variationsmönster. Men även här 
gäller som för MatteDirekt Borgen, fusionsuppgifterna synliggör inte de kritiska 
aspekter identifierat. I Pixel används kontrast ett fåtal gånger och bara gällande den 
kritiska aspekten att se bråks likvärdighet. Läraren kan behöva komplettera böckerna 
med att visa kontrastering till fler kritiska aspekter än vad Pixel valt att göra.  
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Pixel saknar förklaring när de växlar mellan bråk som del av helhet och bråk som del av 
antal. Detta kan bidra till att eleverna inte får möjlighet att uppfatta skillnaderna mellan 
de olika sätt att se på bråk. Här hade Pixel med fördel kunnat använda sig av 
variationsmönstret kontrastering och visat på skillnader hos lärandeobjektet och på så 
sätt förtydligat att uppgiften syftar till del av antal och inte del av helhet. Ifall boken 
också använt ordet antal av brickorna i sin beskrivning hade det med fördel kunnat 
hjälpa eleverna att få en bättre förståelse för bråkets innebörd.  
 
Genom vår analys uppmärksammar vi att läroböcker skiljer sig mycket i både 
utformning och svårighetsgrad trots att de riktar sig till samma årskurs. Vi har via 
studien fått bekräftat att det krävs stor medvetenhet från oss lärare att välja rätt material 
i undervisningen. Studien har också fått oss att öppna ögonen för vad som kan vara 
kritiska aspekter för elevers lärande av bråk. 
 
6:2 Metoddiskussion 

I denna studie behandlas vårt lärandeobjekt, bråk, genom en läromedelsanalys. Vi har 
valt att undersöka kritiska aspekter gentemot hur de synliggörs i läromedel. Denna 
analys känns relevant eftersom läroböcker har en central roll i undervisningen. Tanken 
var från början att gå igenom böckerna tillsammans, vilket förmodligen inte hade gett 
oss samma resultat som vi fått eftersom vi hade kunnat påverka varandras tankegångar 
och analyser. Valet att inte analysera böckerna tillsammans anser vi vara ett bra beslut 
då vi i efterhand kunde se att vi kunde komplettera varandras iakttagelser och öppna upp 
varandra för nya tankegångar. Inför analysen hade vi en övergripande struktur på vad vi 
ville analysera. Tack vare att den är övergripande hjälpte det oss att vara öppna i sinnet 
och att inte vara låsta vid att titta på vissa saker. Det anser vi bidrog med fler tankar och 
idéer. Med det öppna sinnet kom dock problem. Det blev svårare att senare begränsa vår 
analys och resultat till det som var tanken från början. Mycket som vi observerade och 
kände vara viktigt att ta upp hade egentligen inte med studiens syfte att göra. Därför har 
vi efterhand fått rensa i resultatdelen och ibland ändrat studiens form för att få vissa 
iakttagelser att passa in.  
 
I studien analyseras två böcker och dessa böcker har valts utifrån vad som fanns 
tillgängligt för oss. Detta bidrar till att resultatet inte kan ses som generellt utan specifikt 
för dessa två böcker. För att få en mer generell bild av läroböcker i verksamheten hade 
det krävts en större studie där fler läromedel analyserats. En annan tanke vi haft var att 
maila till skolor och fråga  vilken matematikbok som de använder. Valet av böcker hade 
då utgått ifrån vad majoriteten använder, detta hade också kunna bidra till att resultatet 
varit mer generellt.  
 
Inom bråk finner vi mycket forskning. Det finns forskning både inom bråk och dess 
kritiska aspekter och bråk med variationsteorin. Svårigheterna låg i att begränsa 
sökresultaten och att hitta rätt sökord för att göra dessa begränsningar. Eftersom det har 
skrivits många avhandlingar om bråk har det varit hjälpsamt att läsa avhandlingarnas 
texter och se vilka referenser som kan vara lämpliga för oss att söka upp och läsa. 
Genom att gå igenom avhandlingar kan vi se vilka referenser som vanligtvis används 
när man diskuterar bråk och därmed välja att ta med dessa nyckelreferenser.   
 
Variationsteorin känns i efterhand som ett bra val av teori. Detta för att den är 
strukturerad vilket blir gynnsamt när det ska göras en läromedelsanalys. Vi har också 
uppmärksammat att teorin används i flertalet liknande studier och det anser vi stärker 
vårt val av teori. Dock ser vi att variationsteorin ofta används tillsammans med learning 
study vilket har bidragit med svårigheter för oss som endast gjort en läromedelsanalys. 
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Vi ser att studien har en viss överförbarhet eftersom en analys av kritiska aspekter och 
representationer med fördel kan användas för andra matematiska områden. 
Överförbarenheten ligger framförallt i representationers betydelse för att synliggöra 
kritiska aspekter inom alla områden. 
 
Genom studien har vi fått lära oss mycket om bråk och vikten av att granska sina 
läromedel innan man som lärare väljer att ta in dem i klassrummet. Som lärare måste vi 
ta ansvar och se vilka svagheter som kan finnas i läromedlet.  
 
6:3 Fortsatt forskning 
I sökandet efter litteratur om läromedelsanalyser finner vi det svårt att hitta litteratur 
som visar om hur en läromedelsanalys kan gå till. Som vi nämnt tidigare ligger det idag 
helt och hållet på läraren att leta fram lämpliga läroböcker till sina elever. Det kan vara 
svårt att veta hur en bra lärobok är utformad om man aldrig har gjort en 
läromedelsanalys. Vi skulle därför vilja se mer forskning på hur man som lärare kan 
avgöra vilka läroböcker som är mer eller mindre bra för sina elever. 
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7. Populärvetenskaplig sammanfattning 

När det gäller de olika matematiska områden som elever möter under mellanstadiet kan 
bråk vara ett område som både elever och lärare kan ha svårt att förstå och förklara. Vi 
har därför valt att identifierar vilka aspekter som kan vara kritiska för elever när de ska 
få förståelse för bråkräkning. Genom att bli medveten om kritiska aspekter kan vi arbeta 
med att synliggöra dessa och få ett gynnsamt lärande.  
 
Området bråk kan delas upp i vad vi nämner i studien som ”ansikten” det kan bland 
annat vara bråk som del av helhet, bråk som antal eller bråk som proportion. I denna 
studie har vi valt att lägga fokus på del av helhet då vi genom tidigare forskning kunde 
utläsa att detta ”ansikte” är det som mest förekommer när eleverna möter bråkräkning 
för första gången. Bråk som del av helhet handlar om att ett föremål delas upp i ett antal 
lika stora delar. 
 
Genom att granska tidigare forskning identifierade vi tre kritiska aspekter. Den första 
aspekten som kan vara kritiska för elever är att storleksordna bråk, detta eftersom eleven 
inte ser bråk som ett rationellt tal där täljare och nämnare tillsammans bildar ett tal och 
har därför svårt att se vilket bråktal som är störst. En annan aspekt som bör synliggöras 
är begrepp och dess innebörd. Det finns vissa begrepp inom bråk som elever inte känner 
igen för att de inte kan knyta an till orden från deras vardag. En sista aspekt som kan 
vara kritisk för eleverna är likvärdighet, det vill säga att eleven kan ha svårt att både 
dela in saker i lika stora delar och se att saker inte alltid är indelat i lika stora delar. 
 
Efter att de vanligaste kritiska aspekterna har plockats fram gör vi en läromedelsanalys 
som syftar till att granska hur böckerna hanterar dessa kritiska aspekter. Av egna 
erfarenheter och tidigare forskning ser vi att läroböcker används flitigt av verksamma 
lärare. Dock är det inte säkert att alla vet att de läroböcker som kommer in i 
klassrummet idag inte är granskade av staten utan det ligger på läraren att se till att 
läroböckerna som används är bäst lämpade för eleverna.  
 
När analyserna görs används variationsteori som verktyg för att kategorisera och 
identifiera variationsmönster. Denna teori handlar om att eleverna får erfara ett 
fenomen, vilket i vårt fall blir bråk, på olika sätt. Inom variationsteorin finns något som 
kallas för variationsmönster. Kontrast, generalisering och fusion är de variationsmönster 
vi använder oss av i vår analys. Kontrast handlar om att variera bråk så att eleverna kan 
urskilja skillnader. För att veta vad något är måste man veta vad det inte är. 
Generalisering handlar om att visa för eleven att bråk kan ta olika former. Fusion 
handlar om att eleven ska få se flera egenskaper hos ett föremål.  
 
Vår studie innehåller också en redogörelse och beskrivning av representationsformer. 
Detta eftersom representationer utgör en väsentlig roll när vi analysera 
variationsmönster samt att representationer med fördel kan bidra till att synliggöra 
kritiska aspekter för eleverna. 
 
Inför analysen granskade vi vilka representationsformer, kritiska aspekter och 
variationsmönster vi kunde identifiera i två läroböcker som vi valt ut. Vi tittade på hur 
de kunde ta uttryck och var vi ansåg att det inte tog sig uttryck. I analysen jämförde vi 
sedan det vi observerat med saker som tidigare forskare har sagt om detta. Till exempel 
säger tidigare forskare att det är viktigt att förklara begrepp inom bråk för eleverna 
innan de sätter igång med bråkräkning. Vår granskning har då tittat på hur läroböckerna 
använder begrepp. Efter den analysen kunde vi säga att böckerna kan utvecklas till det 
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bättre genom att hantera begrepp i sina böcker. Vi kommer i vår profession som lärare 
att behöva komplettera våra läroböcker för att få bästa möjliga undervisning för våra 
elever.  
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