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Abstrakt 
Tal i bråkform är ett svårt område inom matematiken, vilket har visats i forskning och i  

diskussioner med verksamma lärare. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur lärarna 

synliggör aspekter av tal i bråkform för elever med hjälp av ett varierat arbetssätt och 

hur eleverna upplever momentet tal i bråkform. Undersökningen genomfördes i två 

klasser i årskurs 5 där klasserna observerades, lärarna intervjuades och eleverna svarade 

på ett formulär. I resultatet har tal i bråkform visat sig vara svårt för både lärare och 

elever. Trots detta har resultatet även visat att variation i undervisningen är betydelsefull 

för elevernas förståelse och vidareutveckling inom ämnet. Aspekter av lärandeobjektet 

har kunnat urskiljas av eleverna genom de variationsmönster som lärare skapat. Vidare 

har det framkommit att det är angeläget att som lärare utgå från elevernas förkunskaper 

för att främja lärandet och genom ett tillfredsställande samspel skapa förutsättningar 

som gynnar elevgruppen. Slutsatsen är att variation i undervisningen är nödvändig för 

att lärandet ska gynna alla elever.  

 

Nyckelord 
Variation,  arbetssätt,  matematik,  grundskolan, variationsteori, inspiration 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Studiens syfte är att klargöra hur lärare arbetar i matematikområdet tal i bråkform för att 

synliggöra lärandet med hjälp av ett varierat arbetssätt. Studien har en empirisk karaktär 

som är grundad på semistrukturerade intervjuer med lärare, deltagande observationer i 

klasser samt frågeformulär som besvarats av eleverna.  

 

All resultat visas i tabeller där det bland annat framförs att matematiken ses som ett 

svårt ämne för en del elever medan andra finner ämnet roligt och lätt. Trots detta 

framkommer det att även de elever som har lätt för matematik har svårigheter med 

området tal i bråkform. Lärarna tar hänsyn till elevernas svårigheter, intresse och 

förförståelse i sin undervisning, vilka är angelägna för elevernas vidareutveckling. Alla 

elever har olika uppfattningar och upplevelser inom tal i bråkform samt dess betydelse, 

vilket enligt lärarna påverkar elevernas tillvägagångssätt för vägen till lösningen av 

uppgifterna. Resultatet visar även de strategier som lärarna använder vid förklaring av 

delar av helhet där de likheter och skillnader som finns inom tal i bråkform klargörs för 

eleverna. Det är lärarnas variation i undervisningen som avgör elevernas förståelse och 

inlärning, vilket dessutom skapar möjligheter för lärande för alla elever oavsett om 

elever har svårigheter i matematik eller inte.  

 

Yrkesverksamma lärare och studenter kan genom detta resultat få inspiration om hur 

andra lärare arbetar varierat med momentet tal i bråkform. Genom variation i 

undervisningen ges eleverna möjlighet att urskilja aspekter inom området för att sedan 

utöka en förståelse för tal i bråkform. För att göra detta möjligt bör läraren känna till 

elevgruppens intresse, förståelse, svårigheter och utgå utifrån aspekterna som är kritiska 

för eleverna. Resultatet kan dessutom bidra till lärares självinsikt i deras egen 

undervisning gällande tillvägagångssätt och strategier de använder för skapandet av 

lyckat lärande.   

 

Resultatet är relevant för de matematiklärare som finner svårigheter med 

undervisningen av momentet tal i bråkform, vilket kan inspirera dem för att 

vidareutveckla sin undervisning med variation som grund. Även vi gynnas av denna 

undersökning eftersom resultatet bidrar med att vi kan se olika möjligheter i vårt 
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kommande yrke till exempel hur vi kan arbeta med tal i bråkform och hur viktigt det är 

med variation i undervisningen genom att alltid ha elevgruppen i åtanke.  
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1 Inledning 
Under vår skolgång har matematik endast bestått av teoretisk undervisning med tyst 

kunskap. Olika sätt att se på matematik har visats genom vår utbildningsgång samt ute 

på fältet. Detta har väckt vår nyfikenhet kring innehållet i tal i bråkform och hur lärare 

och elever arbetar med dessa tal, för att främja lärandet. Vi anser att variation är 

betydelsefull för elevernas inlärning och utveckling. Enligt Lo (2014) relateras variation 

till hur lärarna hanterar innehållet för att möjliggöra elevernas lärande. Av denna 

anledning vill vi undersöka om lärare i dagens skolor använder variation i sin 

undervisning. Undersökningen kan hjälpa oss att se hur vi själva kan ta del av nya 

kunskaper i vår kommande undervisning. 

 

Vår undersökning genomfördes i en skola i södra Sverige och fokuserar på lärarnas och 

elevernas behandling av tal i bråkform. Matematikområdet har genom iakttagelser visats 

vara problematiskt för majoriteten av eleverna, vilket uppmärksammades under 

fältstudier. TIMSS (Skolverket, 2016) undersökning visar också på att Sverige har haft 

lägre resultat inom matematik jämfört med EU- och OECD- länderna. Trots detta ligger 

Sverige på en medelgod nivå vilket innebär att de har grundläggande förståelse för 

heltal men enbart en viss förståelse för bråk och decimaltal (Skolverket, 2016). 

Matematiklärare har visat sin oro kring tal i bråkform där de finner utmaningar i 

undervisningen. Missuppfattningar kring tal i bråkform är vanliga enligt Kilpatrick, 

Swafford och Findell (2001) eftersom elevernas förkunskaper mestadels består av heltal 

och en halv. När elever ser bråktal kan de inte se sambandet mellan nämnaren och 

täljaren, detta på grund av att eleverna ser dessa tal som två olika heltal (a.a.).  

 

McIntosch (2011) nämner olika metoder som läraren kan utgå ifrån i sin undervisning 

för att främja lärandet. Inom tal i bråkform finns det utrymme att använda olika metoder 

i undervisningen som knyter an till exempelvis laborativt material, 

problemlösningsuppgifter och verklighetsbaserat material (a.a.). Uppgifter med 

problemlösningskaraktär, som oftast består av text, ger elever möjlighet att vara kreativa 

och utveckla sin förståelse inom tal i bråkform samt att använda olika lösningsmetoder 

genom att använda sig av sina tidigare kunskaper och erfarenheter (Hagland, Hedrén & 

Taflin, 2005). Vi har genom observationer och samtal med lärare upplevt att 

användningen av problemlösningsuppgifter ses som en lärandemetod, vilket är otroligt 

utvecklande, givande och roligt för eleverna. Trots de olika variationsmöjligheterna som 

dessa uppgifter erbjuder har vi även sett att det finns pedagoger som låser sig vid 

samma upplägg av lektioner och utgår endast från läromedlet. Intresset för hur 

yrkesverksamma lärare arbetar inom matematiken med fokus på tal i bråkform har 

väckts genom dessa observationer.  

 

Vår nyfikenhet förstärks även av aktuella skoldokument. Skolverkets (2016) läroplan 

skriver att undervisning i matematik bland annat ska stimulera elevernas utveckling, 

vilket sker genom att pedagogen tar som utgångspunkt elevernas intresse och 

erfarenheter. Pedagogen ska även utmana och utveckla eleverna genom att inspirera 

dem till vidareutveckling samt lust att lära inför deras beslut i vardagliga valsituationer. 

Läroplanens (Skolverket, 2016) krav och mål är att läraren ska ge eleverna 

förutsättningar för att utveckla sin kunskap. Matematiken är en kreativ, reflekterande 

samt problemlösande aktivitet där den sociala och tekniska utvecklingen kopplas 

samman. Syftet är att eleverna ska utveckla sitt intresse, sina kunskaper, förmågorna 

samt begreppen och metoder för matematikämnet (a.a.).  
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1.1 Syfte  
Utifrån observationer i verksamheten och baserat på den forskning som gjorts kring tal i 

bråkform så väcktes nyfikenhet för hur lärare och elever arbetar med matematikens del 

tal i bråkform. Syftet med uppsatsen är att ta reda på om, och i så fall hur lärare varierar 

sin undervisning inom tal i bråkform samt vilka aspekter som synliggörs med hjälp av 

varierat arbetssätt för att främja elevernas lärande. Vidare kommer uppsatsen att ge en 

bild av hur eleverna i årskurs 5 uppfattar undervisningen om tal i bråkform och vad som 

ligger till grund för dessa uppfattningar.  

 

Följande frågor kommer att beaktas: 

1. Vad i undervisningen varierar lärare när de arbetar med tal i bråkform? 

2. Vilka aspekter tas upp i undervisningen och på vilket sätt?  

3. Hur upplever eleverna undervisningen om tal i bråkform och vad påverkas de 

av?  

 

Denna undersökning kommer att visa oss om forskning kring variation i undervisning 

genom ett varierat arbetssätt gynnar lärandet och på vilket sätt eleverna kan ges stöd av 

lärarna i undervisningen. Troligtvis kommer resultatet visa att variation i 

undervisningen finns i klassrummen och att lärarna försöker med hjälp av ett varierat 

arbetssätt synliggöra aspekter av innehållet för att hjälpa eleverna i sitt lärande. Studien 

kan vara en hjälp för yrkesverksamma lärare som vill utveckla sin undervisning inom 

matematiken med tal i bråkform. Dessutom kan studien skapa en bredare förståelse för 

lärarstudenter om bråkområdets utmaningar samt hur man kan arbeta på ett 

förebyggande sätt. 

 

2 Litteraturbakgrund 
I detta kapitel behandlas tidigare forskning kring olika aspekter som tas upp i samband 

med tal i bråkform. Dessutom nämns olika tillvägagångssätt för ett varierat arbetssätt 

där problemlösning som metod skapar utrymme för elevernas kreativitet. 

Litteraturbakgrunden kommer att vara ett stöd för analys av resultat och 

diskussionskapitlet.  

 

2.1  Tal i bråkform och aspekter av dessa tal 
Ordet bråk kommer från medellågtysk brok och betyder brytning, vilket inom 

matematiken har betydelsen brutet tal. Ett tal som är skrivet i bråk kallas bråkform och  

skrivs a/b där a och b är heltal. a kallas täljare och b nämnare och strecket (/) är ett  

bråkstreck (Nationalencyklopedin 2016). Det är viktigt att påpeka att nämnaren inte kan 

vara noll. 

 

Ett tal som är skrivet i bråkform har en nämnare och en täljare. Nämnaren ger namn åt 

andelen medan täljaren visar på antal andelar. En division förväxlas ofta med bråktal 

eftersom ingen skillnad görs mellan tecknet för division och ett bråkstreck. Trots att en 

division och ett bråktal motsvarar till samma tal är det väsentligt att eleverna ska förstå 

att delar av en helhet ska delas i lika stora delar, vilket är grunden för att förstå bråkform 

(McIntosch, 2011). 

 

Varför behövs tal i bråkform? 

Bråkräkning är en sorts konkretisering av algebraiska operationer och en stor fördel 

inför beräkningar. Genom att tidigt börja med bråkräkning och lyfta fram enkla regler, 

desto lättare blir det för eleverna med både bråkräkning och algebra (Karlsson & 
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Kilborn, 2015). Enligt McIntosh (2009) samt Karlsson och Kilborn (2015) är det viktigt 

att förstå bråktalens användning samt de grundläggande begreppen inom området för att 

det är grunden för hur procentbegreppet och decimaltecken ska användas.  

 
2.1.1  Aspekter av tal i bråkform  

Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) skriver att bråktal i form av del av en helhet är 

mer komplicerade och svårare för eleverna att förstå till skillnad från heltal på grund av 

att tal i bråkform används på många sätt, exempelvis delar av en hel eller kvot. Eleverna 

behöver lära sig bråktalens egenskaper och hur täljaren och nämnaren relaterar till 

varandra. Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) anser att uppställning av bråktal 

oftast skapar missförstånd hos eleverna vid deras första möte med talen eftersom vissa 

elever uppfattar att en 1/7 är mindre än en 1/8 genom att resonera att 8 är större än 7. 

Andra elever kan se 1/7 som två olika siffror som står ovanför varandra och skiljs av ett 

streck. Detta beror på att elever har egna föreställningar om delning och det som är 

avgörande för deras förståelse är undervisningen (a.a.). Karlsson och Kilborn (2015) 

nämner olika orsaker som kan skapa missförstånd kring bråktal och delar av helhet. En 

av dessa orsaker kan ha som grund uppgifterna som eleverna möter i undervisningen, 

nämligen uppgifter av passivt slag där de angivna figurerna redan är skuggade. Vidare 

skriver Karlsson och Kilborn (2015) om vikten av att använda aktiva uppgifter där 

eleverna själva kan dela och skugga figurerna. En annan orsak som nämns är saknandet 

av variation som kan leda till missförstånd i elevernas begreppsförståelse (a.a.). 

 

Elevernas erfarenheter av tal i bråkform 

Redan i tidig ålder har elever visat på uppskattning om rättvisa och likadelning 

exempelvis vid delning av frukt. Elevernas erfarenheter om att dela lika hjälper deras 

utveckling kring begrepp i tal i bråkform. Begreppet ”en halv” är viktig och en start för 

att eleverna ska lära sig andra bråkbegrepp samt förstå att delningen ska vara lika 

fördelad och där med vara rättvis. Eleverna är bekväma med begreppet hälften vilken 

kan ses som en utgångspunkt för vidareutveckling i undervisningen inom exempelvis 

fjärdedelar och åttondelar. Lärarens roll är av den anledning viktig i denna process och 

avgörande för elevernas förståelse och utveckling av bråktal och dess begrepp 

(Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). 

 

Bråk som del av helhet 

Den grundidé som finns av del av helhet är likadelning. Delas en rektangel i två lika 

stora bitar, blir båda delarna en 1/2. När bråkdelar skrivs med bokstäver tydliggörs det 

att bråkdelarna är en del av en helhet. I en rektangel som är uppdelad i tre lika stora 

delar är 2 stycken färgade, vilket är två andelar (1/3 + 1/3) som är färgade. Bråket skrivs 

2/3 där de färgade är två av alla tre delar, vilka utgör helheten. Variation krävs för att 

säkerställa elevers uppfattningar om bråket som del av helhet. Genom variation får 

eleverna se olika sorters helheter som representeras på olika sätt och med olika värden 

där skillnader kan ses. Det kan även ske missförstånd, vilket sker när variation inte visar 

elever vart gränsen mellan begreppen går och när elever inte själva får testa att göra 

delar av helhet (Karlsson & Kilborn, 2015).  

 

2.2 Olika former av tal i bråkform 
Förlänga bråk  

Genom att förlänga ett bråk multipliceras både täljare och nämnare med samma tal. 

Exempelvis att förlänga 1/3 med två innebär att multiplicerat både täljare och nämnare 

med två och detta ger att 1/3 = 2/6. Både 1/3 och 2/6 representerar samma tal som har 

samma värde (Karlsson & Kilborn, 2015).  
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Förkorta bråk  

Bråket förkortas när man dividerar både täljare och nämnare med samma tal, vilket är 

motsatsen till att förlänga bråk. Exempelvis förkortas 2/6 med 2 ger att 2/6 = 1/3 

(Karlsson & Kilborn, 2015).  Figuren 1 visar hur bråket förlängs från vänster till höger 

och från höger till vänster förkortas bråket (Karlsson & Kilborn, 2015, s. 101) 

 

 
Figur 1. Förlänga och förkorta bråk. 

 

Blandad form 

Tal i bråkform kan också skrivas i blandad form om täljare är större än nämnaren, 

exempelvis resultatet av additionen, 5/6 + 3/6 är 8/6 vilket också kan skrivas 1 hel och 

1/3. För att genomföra subtraktionen 1 
2

6
 - 

5

6
  kan man först skriva om 1 hel och 2/6 som 

8/6. Differensen av 8/6 och - 5/6 är lika med 3/6. Det kan vara bra att skriva om ett tal i 

blandat form till bråkform för att det ska kunna vara enklare att räkna ut en subtraktion 

eller en addition (Karlsson & Kilborn, 2015).  
 

Samband mellan bråktal, decimaltal och procent 

En viktig del av begreppet bråk handlar om proportion, det vill säga likheten mellan två 

tal i bråkform, eftersom det är en nödvändig utgångspunkt att förstå procenträkning. I 

vardagen används tal i bråkform inte lika mycket som tidigare eftersom det har skett en 

övergång till decimaltal (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). Begreppet andel 

behöver förstås av elever innan de kan förstå procent. Ett exempel som ges i Karlsson 

och Kilborn (2015) är att 2 av 10 är brunögda vilket även kan skrivas som 0,2 eller 20 

%. Det är också en övergång där tal i bråkform skrivs i decimalform. Tal i bråkform kan 

uttryckas med decimaltal och sättas på en tallinje. För att detta ska ske behöver elever 

bli bekanta med positionssystemet för tal i decimalform (a.a.).     

 

2.3 Undervisning och tal i bråkform 
Nyckeln till en bra undervisning enligt Hagland, Hedrén och Taflin (2005) är att läraren 

skapar goda möjligheter för elevernas inlärning utifrån deras förkunskaper. 

Förkunskaper kring delar av helhet, exempelvis en halv, behövs för att elever ska kunna 

lösa uppgifter där lärare vägleder och stödjer dem utifrån deras tankar, idéer och 

samtidigt lyfta fram elevernas idéer eftersom de kan ses som värdefulla (Hagland, 

Hedrén & Taflin, 2005). Det nämns även att eleverna skapar kunskaper i interaktion 

med andra där de lär sig bland annat de korrekta begreppen inom det behandlade 

området för att bygga vidare sin befintliga kunskap. På så sätt möjliggörs lärandet och 

eleverna har möjlighet att resonera kring sina lösningar för att utveckla sina tidigare 

erfarenheter (a.a.).  

Karlsson och Kilborn (2015) skriver att det läggs alldeles för mycket tid på bråk som en 

del av helhet och del av antal i matematikundervisningen. För lite tid läggs ner på bråk 

som tal där elever i de högre årskurser inte vet vad som finns mellan exempelvis 1/2 och 

1/3. För att förstärka och reda ut begreppet bråk som tal, kan man parallellt arbeta med 

bråk som andel (a.a.). McIntosh (2011) skriver att den vardagliga användningen av bråk 

begränsas ofta till hälften, fjärdedelar eller femtedelar. I undervisningen är det viktigt att 
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uppmärksamma samband mellan bråkbegrepp och delning samt tydliggöra detta för 

eleverna (a.a.).  

Förståelsen för bråkuttryck och dess betydelser utvecklas under en längre tid, vilket 

fördjupas och breddas. När eleverna har lyckats med att förstå bråkuttryck kan de ta 

bråket ett steg längre, nämligen att se skillnaden mellan tal som bråk och resultatet av en 

division (Karlsson & Kilborn, 2015). Likt McIntosh (2011) beskrivelse, är övergången 

mellan heltal till tal i bråkform en kritisk aspekt för många elever och detta orsakar 

svårigheter. Eleverna ser inte exempelvis kopplingen mellan ett helt tal och en del av ett 

tal. Enligt McIntosh (2011) ska alla elever förstå fyra grundläggande aspekter av bråk, 

nämligen:  

 delarna måste vara lika stora för att de ska vara bråkdelar (konkreta exempel 

behöver inte bestå av samma form eller utseende)  

 de delar som en helhet har delats i visas i nämnaren  

 varje del blir mindre ju fler delar helheten delas i det vill säga nämnaren är olika 

medan täljaren är densamma  

 täljarens uppgift är att visa hur många delar en helhet har   

 

För att kunna räkna med bråk krävs det att eleverna förstår att två olika bråk kan 

representera samma tal, exempelvis 1/2 = 2/4 har samma värde. Andelarna av bråken är 

lika stora och utbytbara (McIntosh, 2011).   

Undervisningsstrategier om tal i bråkform 

McIntosh (2011) skriver att det är betydelsefullt att introducera tal i bråkform och dess 

begrepp med hjälp av laborativt material samt aktiviteter. Av den anledningen behöver 

eleverna möta bråkdelar och testa området i olika sammanhang. Eleverna behöver känna 

på olika föremål och skapa sig inre föreställningar genom att exempelvis klippa eller 

rita. Här är det viktigt att eleverna även får lära sig begreppen muntligt och dessutom 

kunna skriva dem med siffersymboler. Lärarens uppgift i detta moment är att klargöra 

symbolerna för eleverna och hjälpa dem att förstå de sambanden mellan aktiviteterna 

(a.a.).  

2.4 Elevernas svårigheter i tal i bråkform  
Runesson (1999) studerade fem erfarna lärare i den svenska grundskolan där syftet var 

att se skillnader på undervisningen och identifiera vilka aspekter läraren använde för att 

skapa variationsmönster. Analys gjordes utifrån de dimensioner som öppnades upp för 

att fånga elevernas uppmärksamhet. Olika variationsmönster identifierades i 

klassrummet där beräkningsmetoden var en av dem medan uppgiften var oförändrad. 

Eleverna skulle lösa ett problem genom olika tillvägagångssätt där metoden varierade 

medan exemplet förblev densamma. Ett annat exempel var när läraren visade på endast 

en metod till lösning men använde olika exempel, vilket ses som en dimension av 

variation. När metoden varierar och exemplet förblir densamma lär sig eleverna att det 

finns olika metoder att utgå ifrån. Om uppgiften varierar men metoden förblir 

densamma lär sig elever att hantera samma metod i olika uppgifter (a.a.).   

 

Runesson (1999) kunde även se hur lärandeinnehållet hanterades utan variation samt 

med variation, vilken lärarna inte reflekterat över. Lärarna berättade under intervjuerna 

att de fokuserade mest på undervisningsformer, organisationen samt de material de hade 

till hands. Trots detta ansåg Runesson att lärarna skapade utrymme för olika 

dimensioner av variation, vilket de själva inte visade någon reflektion kring (a.a.). 
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Studiens syfte var att studera de lärandemöjligheter inom samma ämne, vilket i detta 

fall var tal i bråkform. Det var möjligt att se variation i klassrummen, vilket 

möjliggjorde lärande och utveckling av matematiska begrepp. Slutsatsen är att det som 

varieras och det som förblir oförändrat både begränsar och skapar möjligheter till 

lärande (Runesson, 1999). 

 

2.5 Faktorer som påverkar elevernas upplevelse av undervisning  
Problemlösning kan uppfattas på olika sätt, Riesbeck (2000) beskriver problemlösnings 

begreppet ur 3 prepositioner - för, om och genom. För-perspektivet utgår från att elever 

och lärare arbetar med olika färdigheter där eleverna får en förståelse för de enskilda 

aritmetiska operationerna. Om-perspektivet handlar om struktur och funktion i 

problemlösning där kunskapsnivå, symboliska nivå och fysiska nivå är de tre nivåer, 

vilka finns med i resonemanget. När en elev har ett mål och har kännedom om världen 

samt uppfattar det på ett meningsfullt sätt har eleven nått kunskapsnivån. Symboler 

används i undervisningen av läraren för att hjälpa elever till förståelse vilket är den 

symboliska nivån. Den sista nivån, den fysiska, utgår från att lärare letar efter “fel” svar 

för att hjälpa eleven vidare i sin utveckling. För att hjälpa eleven vidare ställs det frågor 

från läraren där eleven får tänka på sina svar och de eventuella andra tillvägagångssätt 

eleven skulle kunna använt. Det sista perspektivet anses vara den mest moderna 

undervisningssättet där eleverna lär sig genom problemlösningar. Eleven använder sin 

befintliga kunskap för att lösa uppgifter med problemlösningskaraktär, vilket innebär 

“..att kunskapen ses som aktivt konstruerad av eleven och att eleven inte ses som en 

passiv mottagare.” (Riesbeck, 2000, sid.17). 

 
2.5.1 Problemlösning 

Hagland, Hedrén och Taflin (2005) skriver om vikten av variation i undervisningen, 

vilket är betydelsefullt både för lärare och för elever. Variation i innehållet samt 

variation i arbetssättet utövar olika lösningsmetoder, vilka eleverna ska ges möjlighet att 

komma på för att ta sig igenom problemet de stöter på vid exempelvis 

problemlösningar. Genom exempelvis problemlösningar kan eleverna använda sig av 

sina tidigare erfarenheter och diskutera med lärare och elever. Utifrån detta skapas nya 

möjliga tillvägagångssätt för att förstå uppgiften och sedan lösa den. Läraren behöver 

tänka till och hitta problemlösningsuppgifter som är anpassade för sin elevgrupp (a.a.) 

 

I likhet med Hagland, Hedrén och Taflin (2005) skriver Karlsson och Kilborn (2015) 

hur angeläget det är att läraren låter elever arbeta i grupp för att stimulera eftertanke och 

variation. Elever är olika och har olika idéer om lösningsmetoder. Genom grupparbete 

skapas diskussioner om varierande lösningsalternativ. Under grupparbetet ska eleverna 

först själva läsa uppgiften och sätta sig in i den, för att alla ska ha möjlighet att delta i 

den kommande diskussionen. I avslutningen av lektionen är det viktigt att läraren gör en 

sammanfattning där intressanta lösningar lyfts fram och visar hur dessa kan 

generaliseras i nya uppgiftstyper (a.a.).  

 

Läraren bör enligt Hagland, Hedrén och Taflin (2005) skapa de förutsättningar som 

behövs inom undervisningen för att ge eleverna möjligheten att skapa olika 

lösningsmetoder inom problem som uppstår. Eleverna ska vidare i första hand försöka 

att ta sig igenom problemet själva, utan lärarens hjälp, genom att använda sig av sin 

kreativitet (Hagland, Hedrén & Taflin (2005). Elevernas tidigare erfarenheter kan 

användas i diskussioner i klassrummet, vilket Hagland, Hedrén och Taflin (2005) 

hävdar är av stor vikt för att eleverna ska lära sig nya möjliga tillvägagångssätt. Det sker 
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genom att eleverna tar del av varandras erfarenheter och tillvägagångssätt för att förstå 

uppgiften och sedan lösa den (a.a.).  

 
2.5.2 Problemlösning som kreativt arbetssätt 

Begreppet kreativitet behandlas utifrån hur eleven producerar något nytt och 

oförutsägbart (Bolden, Harries & Newton, 2009). Begreppet kreativitet definieras som 

en hög dimensionell förmåga eller skicklighet hos människan, att tänka på ett nytt och 

annorlunda sätt (Kwon, Park & Park, 2006). Matematiker ansåg inte att det behövs ett 

praktiskt värde av kreativt arbete och det var inte förrän på senare år kreativiteten 

ansågs ligga hemma i matematiken (Bolden, Harries & Newton, 2009). 

 

Elevers förmågor utvecklas genom att de får vara kreativa och utifrån detta utveckla 

flexibiliteten i sina uträkningar. Eleverna behöver därför ges variation i sin undervisning 

för att kunna närma sig olika begrepp och arbeta på ett varierat sätt, vilket kan skapa en 

förståelse för begreppen. Dessutom ges möjligheter för elever att hitta andra 

tillvägagångssätt för att lösa uppgifter (Bolden, Harries & Newton, 2009).  

 

Forskningen tyder på att matematisk kreativitet inte endast finns hos högpresterande 

elever i matematiken (Hong & Aqui, 2004). Kreativitet inom matematik kommer från 

mer än en god kunskapsbas, nämligen förmågan att bryta sig loss för att se möjligheter 

och tillämpa ett brett urval av matematisk kunskap i att se möjligheter (a.a.). Barn blir 

kreativa i det matematiska klassrummet när de producerar något nytt för sig själva. 

Genom att konstruera betydelser för symboler, tecken, förstå sig på lösningen av ett 

problem, lösa problemet samt tänka på ett sätt att testa rimligheten av lösningen är 

elever kreativa. Kreativa möjligheter i undervisningen uppstår exempelvis när behovet 

av matematiska uttryck och kommunikation står i fokus, likaså när elever uppfattar hur 

de ska lösa problem (Bolden, Harries & Newton, 2009).  

 
2.5.3 Kreativitet i matematikundervisning; resultat 

Bolden, Harries och Newtons (2009) undersökning i skolans tidigare år (5-11år) om 

kreativitet i den matematiska undervisningen visar att kreativitet är svårt att uppmuntra. 

Målet med denna studie var att undersöka om det fanns lärare som arbetar kreativt redan 

i förskolan och hur det går att ta det vidare på låg- och mellanstadiet. Bolden m.fl. 

(2009) gav lärarstudenter frågeformulär där de skulle besvara både öppna och stängda 

frågor. Utifrån de besvarade frågorna och observationer intervjuades sedan utvalda 

lärare (a.a.). Resultat från undersökningen visar att det var svårt att hitta lektionsupplägg 

som låter barnen skapa egna idéer, dock är det möjligt och fler låter elever vara kreativa. 

Enligt resultatet sågs kreativitet i matematiska termer och i verklighetsbaserade 

exempel. Många lärare håller sig dock fast vid att endast använda sig av läromedel i de 

högre åldrarna. Genom att ha det ”roligt” i undervisningen visar att elever faktiskt lär 

sig mer och får bättre idéer till att vara kreativa. De lärare i undersökningen som har 

varierat sin undervisning har gett eleverna flera möjligheter att arbeta med matematik 

(Bolden m.fl., 2009). 

 

Resultatet visar även att studenterna ansåg att den aktiva undervisningen borde 

uppmuntras mer och att användning av begrepp ska hjälpa eleverna att skapa en mening 

kring det som diskuteras (Bolden m.fl., 2009). Det är enklare för elever att skapa 

förståelse för en hel, en halv, och en fjärdedel om den arbetar praktiskt genom att vika 

ett papper en gång, sedan 2 gånger och diskutera med andra elever. Eleverna får testa 

sig fram, vara kreativa och hitta olika lösningar tillsammans. Det gäller för eleverna att 
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få en variation utav begreppen som är i fokus, inte bara se likheter utan även skillnader, 

för att förstå begreppen från olika ”vinklar” skriver Bolden m.fl. (2009).  

 

Elever ska ges möjlighet att använda olika metoder och låta dem bestämma vilken som 

är bäst för dem eftersom alla elever är olika (Bolden m.fl. (2009). Genom detta kan 

elever komma fram till bra lösningar och svar, vilket ses som nyckeln till främjandet i 

matematik. Endast beräkningar i matematikundervisningen ger inte elever den möjlighet 

de borde ges och därför måste lärare uppmuntra sina elever och ge dem en mer öppen 

matematik där svaret inte alltid är det viktigaste, utan vägen till lösningen är intressant. 

Elevens kreativitet ses som elevens förmåga att utveckla flexibilitet i sina uträkningar, 

vilket representerar den kreativa undervisningen. Det handlar om att ge eleverna 

variation och arbeta på olika sätt, för att förstå begreppen till momentet och känna att de 

kan hitta andra tillvägagångssätt för att lösa uppgifter (Bolden m.fl., 2009). 

 
2.5.4 Elevernas påverkan i undervisning: Aspekter kring kreativt tänkande 

En studie, vilken gjorts av Newton (2012) visar att uppmärksamheten vid planering 

likaså undervisning riktas generellt till kognition (förståelse och användning), däremot 

ignoreras elevernas humör och känslor. Newton (2012) beskriver vikten av elevernas 

inställning och hur den påverkar lärandet utifrån kreativt tänkande. Elever påverkas mer 

eller mindre av sina känslor, vilka i sin tur kan påverka deras tankar och synliggörs när 

kreativt tänkande försöker främjas (a.a.). 

 

Artikeln “Thinking Skills and Creativity” (Newton, 2012) bygger på forskning där 

beskrivning sker av de aspekter kring kreativt tänkande, problemlösning, känslor och 

deras interaktioner. Dessa används för att konstruera ett ramverk och genom detta hjälpa 

lärare kring hantering och förmedling av kreativt tänkande i klassrummet.  Här tas det 

hänsyn till de ramverk, vilka förändrar stämningar och känslor, uppgiftens framsteg och 

ger plats till individuellt tänkande och samarbete i grupp (Newton, 2012).  

 

2.6 Barnets sociokulturella upplevelser 
Det avgörande i elevernas språkutveckling är barnets sociokulturella upplevelse samt 

erfarenheter som de påverkas av (Riesbeck, 2000). Vygotskij (1986) ser människan som 

subjektet och miljön som objektet där sambandet mellan dessa förmedlas av verktyg, 

redskap och kulturella hjälpmedel. Utgångspunkten i Vygotskijs tanke är att förstå den 

individuella psykologiska utvecklingen, vilket sker genom förståelse av det egna sociala 

samspelet individen lever i (a.a.).  

 

Vidare nämner Vygotskij (1986) att begreppsutveckling är avgörande för barnets 

språkutveckling. Riesbeck (2000) skriver att problemlösning, kommunikation och 

förståelse skapas genom intellektuella processer där utveckling av begrepp är en aktiv 

del som utvecklas när eleverna arbetar aktivt för att lösa problem (a.a.). Vygotskij, 

(1986) skriver att språk och tänkande är fast förbundna till varandra där barns 

upplevelser och sociokulturella erfarenheter är viktiga för deras utveckling. Av den 

anledningen är begreppsutveckling avgörande för barnens språkutveckling. 

Kunskapsutveckling sker när elever lär sig att använda symboler och tecken (a.a.). 

 

Proximal utvecklingszon 

Vygotskij (1978) skriver om vikten av barns utveckling som är under process för 

mognad. Den proximala utvecklingszonen handlar om både utveckling och 

undervisning. För att eleverna ska kunna nå sin proximala utvecklingszon behöver de få 

lite hjälp av lärare eller av en vuxen som har den krävande kunskapen. Här är det viktigt 
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att inte stanna upp i det eleven har lärt sig utan ge eleven möjligheter till 

vidareutveckling. Vidare skriver Vygotskij (1978) att en utveckling kan ske genom 

pararbete där eleverna har större kunskap att bidra med i arbetet. Pararbetet leder till den 

proximala utvecklingszonen för elever med mindre kunskap eller erfarenheter kring 

ämnet.  

 

Sammanfattning 

Studier visar att tal i bråkform är ett svårt område inom matematiken där lärare behöver 

hitta olika tillvägagångssätt för att främja lärandet. Elever behöver alltså få en variation 

i sin undervisning där läraren tar hänsyn till deras erfarenheter, tidigare kunskap samt 

känslor. Flera faktorer påverkar elevernas inställning till bland annat kreativitet, vilket 

kan vara avgörande för förståelse av tal i bråkform. Genom tal i bråkform använder 

elever sin befintliga kunskap och kan utvecklas i samspel med andra när de får ta del av 

olika metoder för att lösa uppgifter och samtidigt utveckla begreppen inom tal i 

bråkform. 

  

3 Teoretisk bakgrund  
 I detta kapitel presenteras utgångspunkterna som används för att analysera det 

insamlade data och studiens resultat. Begreppen som ligger i fokus är lärandeobjekt, 

kritiska drag och variationsmönster. Vi använder oss av dess begrepp för att skapa en 

bredare förståelse för hur lärare arbetar inom matematiken med fokus på tal i bråkform.  

 

3.1 Variationsteorins utgångspunkt   

Lo (2014) skriver att den huvudsakliga idén med variationsteorin, är att urskilja 

aspekter, vilka är avgörande för lärande, vad som ska läras, hur det ska läras och varför 

det ska läras. Variation i variationsteorin syftar inte på undervisningsstrategierna, utan 

riktas till de kritiska aspekterna hos lärandeobjektet. Elevernas uppfattningar av 

innehållet avgör hur undervisningen genomförs. Variationsteorin är ett verktyg vilket 

lärarna använder sig av för att planera och genomföra en bra undervisning för att ge 

eleverna möjlighet att kunna lära (a.a.).  

Variation används medvetet för att förbättra presentationen av innehållet inom 

matematiken. Det är ”ett sätt att uppleva” och är mer framgångsrikt när elever samtidigt 

fokuserar på aspekter av innehåll och på strukturen i ett problem som kommer att lösas. 

Innehåll och struktur avgör hur eleverna lyckas med problemlösning. Eleverna ska även 

ges möjlighet till att kommunicera och integrera med varandra för att lyckas med 

inlärningen (Kullberg & Runesson, 2010).  

 

Variationsteorin består av tre centrala begrepp: lärandeobjekt, kritiska aspekter och 

variationsmönster. Med lärandeobjektet menas att lärare väljer vad eleverna ska lära sig. 

Kritiska aspekter är de aspekter vilka eleverna ännu inte har urskilt och det behövs tas 

upp i undervisningen för att eleverna ska ha möjlighet att uppnå lärandet. Det tredje 

begreppet är variationsmönster där lärare måste ge eleverna olika exempel på hur de kan 

hantera innehållet i det aktuella området för att lärandet ska bli synligt och möjligt (Lo, 

2014).   
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3.1.1  Lärandeobjekt och dess aspekter 

Lärandeobjektet består av två aspekter, den specifika aspekten och den generella 

aspekten vilket Lo (2014) beskriver. Den specifika aspekten är kortsiktiga mål i ämnet 

som läraren vill att eleverna ska bygga kunskaper och kompetens om. I den generella 

aspekten, vilket är ett långsiktigt mål, skapas färdigheter i elevernas utveckling med 

hjälp av de specifika aspekterna. När lärandeobjektet väljs ut ska det inte enbart ligga 

fokus på själva innehållet, vilket i detta fall är tal i bråkform. Det är viktigt att läraren 

tänker på elevernas förhållande till objektet. Det valda lärandeobjektet ska ha 

utgångspunkt att hjälpa eleverna till bredare förståelse av världen de lever i. Läraren ska 

inte enbart tänka på exempelvis “tal i bråkform” och att detta står i kursplanen, utan 

ifrågasätta sig själv vad eleverna kommer att ha för nytta av detta moment i sin 

vardagliga miljö samt verkliga liv. Det är betydelsefullt att läraren har en förförståelse 

av sina elevers behov, alltså de förkunskaper som de kan behöva kring ämnet samt 

vilken kunskap de kan utveckla av detta. Läraren behöver även ha klart för sig vilka 

färdigheter eleverna ska utveckla med hjälp av undervisningen. Eleverna behöver ha 

förkunskaper inför de nya begrepp de kommer att stöta på för att de ska kunna ta sig an 

de nya färdigheterna. De svårigheter eleverna kan komma att stöta på i undervisningen 

är något läraren bör ha funderat på inför sin undervisning (a.a.).  

 

Lo (2014) påstår att i lärandeobjektet behöver eleverna förstå att det finns delar, vilka 

tillhör en helhet och vice versa. Eleverna behöver se helheten för att sedan kunna 

urskilja delarna “Vi kan inte enbart lära oss detaljer utan att veta vad de är detaljer av.” 

(Lo, 2014, s. 36).  Det finns kritiska aspekter, det elever inte kan urskilja i ett 

lärandeobjekt, vilket avgör hur en individ ser på objektet. För att alla elever ska se ett 

objekt på samma sätt behöver dem urskilja samma drag av detta objekt. Läraren behöver 

veta de kritiska dragen, vilket är det som försvårar lärandet i lärandeobjektet, för att de 

ska uppfattas som de ämnas (a.a.).  

 

En kunskapslucka kan uppstå under lektionen, vilket sker om läraren har svårt att 

upptäcka de kritiska dragen och kan vara ett hinder för elevernas förståelse. Detta sker 

på grund av att läraren själv inte kan urskilja dessa drag och inte uppmärksammar dem. 

För att förstå lärandeobjekten fullt ut behöver man urskilja de kritiska drag och deras 

innebörd samt förhållanden mellan dem samtidigt. Läraren planerar vanligtvis 

lärandeobjektet inför sin undervisning, men behöver anpassa undervisningens tempo 

samt djupet efter den respons läraren får under lektionens lopp. Lärandeobjektet kan 

uppfattas på olika sätt, vilket innebär att det lärandeobjekt som är i fokus kan uppfattas 

olika av elever (Lo, 2014).  

 

Det finns tre sorters lärandeobjekt: det planerade-, det iscensatta- samt det erfarna 

lärandeobjektet (Runesson, Marton & Tsui, 2004).  Los (2014) tolkning av dessa är att 

det iscensatta lärandeobjektet gör lärandet möjligt och ger eleverna de förutsättningar de 

behöver för att lära sig, vilket är resultatet av lärarens undervisning. Det som avgör vad 

eleverna faktiskt lärt sig beror på deras upplevelser under lektionen och det erfarna 

lärandeobjektet. Eftersom eleverna har skilda sätt att uppleva samma situation får de 

därmed olika erfarenheter av samma lärandeobjekt. Läraren kan inte förutsätta att alla 

elever kommer att uppfatta ett objekt på det sättet läraren själv avser (a.a.).  

 
3.1.2 Kritiska aspekter 

Dimension av variation anses utifrån de kritiska aspekterna vara det som läraren visar 

för eleverna. Om vi tar Los (2014) exempel om en brun stor schäfer är färgen, storleken 

och rasen de kritiska aspekterna, medan stor, brun och schäfer är kritiska drag. För att 
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urskilja de kritiska dragen behöver också de kritiska aspekterna urskiljas. Lärare, vilka 

gör sig medvetna om de kritiska dragen i ett lärandeobjekt, kan sedan hjälpa eleverna att 

få syn på dessa. Variation i undervisningen skapar en bredare syn för eleverna att ta till 

sig de kritiska dragen. Genom att läraren visar exempelvis två bilder på stora schäfrar, 

en svart och en brun, skapas en variation för det utlärda lärandeobjektet. Elever behöver 

förstå relationen mellan olika delar och helheten för att kunna ta till sig kritiska aspekter 

och kritiska dragen. Ansvaret ligger på läraren, vars uppgift är att hjälpa elever se 

kritiska aspekter och de kritiska dragen för att förstå lärandeobjektet. Lärare och elever 

kan se samma lärandeobjekt, men på olika sätt (a.a.).  

Ett annat skäl till varför lärare ska fokusera kritiska aspekter är för att hjälpa elever. 

Lärare har skyldighet att ge elever förutsättningar att urskilja tidigare kritiska drag eller 

aspekter. Varför en elev inte har tagit till sig förmågan att förstå ett lärandeobjekt och 

dess specifika aspekter och drag kan bero på olika faktorer. Eleven har möjligtvis inte 

varit uppmärksam på lektionen eller kan lärare ha skapat ett hinder för eleven, istället 

för att underlätta förståelsen (Lo, 2014).   

 

Kritiska drag kan vara svårt att identifiera för lärare, eftersom de själva inte anser att de 

är svåra att urskilja, utan tar det förgivet. Lärare behöver uppmärksamma kritiska drag 

mer, vilket kan uppmärksammas genom att granska läroböcker, diskutera 

undervisningserfarenheter, samtala med elever, observera lektioner och analysera för- 

och eftertester. Dessa tips hjälper lärare att se kritiska aspekter och drag bättre (Lo, 

2014).  

 
3.1.3 Variationsmönster 

Undervisning och lärande går hand i hand och möjliggör kunskapsutvecklingen. För att 

eleven ska uppleva nya kritiska drag eller urskilja tidigare aspekter av lärandeobjektet 

behöver eleven själv uppleva vissa mönster av variation. Detta anses vara ett nödvändigt 

villkor för lärande (Lo, 2014). Lärare möjliggör lärandet genom att uppmärksamma de 

viktigaste och nödvändigaste villkoren för lärandet, även om elever har svårt att lära sig. 

Urskiljningsförmågan utövas i undervisningen där elever ska klara av att urskilja olika 

kritisk drag. Lärares uppdrag är att lära elever hur de ska använda sin förmåga för att 

urskilja kritiska drag, genom att skapa villkor som möjliggör detta (Lo, 2014). 

 

För att urskilja en aspekt gäller det att variationsmönster används. Med detta menas att 

ett bråktal behålls konstant medan lösningsmetoder varierar, vilket innebär att samma 

problem har olika lösningar (Kullberg & Runesson, 2010). När en triangel sätts mot en 

fyrhörning skapas kontrast som variationsmönster, vilket öppnar upp dimensioner av 

variation. Triangel kontrasteras mot en annan geometrisk figur och där kan olika 

kritiska aspekter urskiljas. Eleven kan sedan fokusera på likheter mellan andra trianglar 

och utifrån detta urskilja olika aspekter (Lo, 2014).  

 

Variationsmönster kan enligt studier användas för att förbättra elevernas lärande (Lo, 

2014; Runesson, 2005; Marton & Tsui, 2014; Marton & Morris, 2012). Flertal 

undersökningar har visat att lärare som använde sig av variationsmönster medvetet i sin 

undervisning fick bättre elevresultat än lärare vars undervisning inte innehöll 

variationsmönster (Lo, 2014). Variationsmönster kan skapa möjligheter att urskilja 

kritiska aspekter oavsett om dragen är identifierade och kända sedan tidigare. Med 

undervisningsstrategier och undervisningsmetoder skapas en integrerad process, vilken 

tillämpar olika mönster och utgör huruvida dessa tillämpas eller inte. En urskiljning är 

möjlig när vi har identifierat minst två skillnader där två saker är olika. Urskiljning, 

samtidighet och variation samverkar vilket betyder att vi inte kan urskilja någon viss 
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egenskap utifrån begreppens likhet med andra exempel. Om lärare visar exempelvis en 

rektangel, en triangel, en femhörning och månghörningar kan eleverna urskilja kritiska 

dragen hos en triangel genom att triangeln sätts mot andra exempel, vilket inte är en 

triangel. Utan skillnader kan man inte se likheter (a.a.).  

 

Lärare ska medvetet skapa förutsättningar för att få kontrast i undervisningen. Eleverna 

behöver ta in ny information och förstå den utan att tappa den tidigare kunskapen. Alltså 

sammanfattar variationsmönster vad som varieras och vad som ska behållas i objektets 

kritiska aspekter. Det krävs att vi erfarar en variation för att kunna urskilja. Effektivt 

lärande skapas när lämpliga och nödvändiga variationsmönster tillämpas (Lo, 2014).    

 
3.1.4  Variationsteorin i undervisningen 

Variation är centralt för forskningens synsätt vilket gör lärandet mer förståeligt. 

Vetenskapsteorin grundar sig i empiriska studier av lärande och erfarenheter. Teorin 

används oftast för att analysera klassrumsundervisning och hur den fungerar, vad som är 

möjligt att lära sig och hur inlärningen kan förbättras (Kullberg & Runesson, 2010). 

Vidare nämner Kullberg och Runesson (2010) att det finns lärare som använder sig av 

variationsteorin för att främja lärandet eftersom det är ett verktyg som låter läraren 

planera och analysera sin undervisning och samtidigt kritiskt granska den. Detta stöds 

av forskning, vilket visar på att förhållandet mellan undervisning och lärande i 

klassrummet har en stor hjälp av variationsteorin med fokus på att hjälpa, öka och 

främja elevernas lärande. Det som kan vara ett hinder för elevernas förståelse är om 

lärare inte kan se kritiska aspekter i sin egen undervisning (a.a.).  

Sammanfattning av teori 

Utgångspunkten i arbetet ligger i variationsteorin där syftet är att använda teorin för att 

analysera den insamlade empirin. För att främja lärandet behöver läraren finna de 

kritiska aspekterna kring lärandeobjektet. Utifrån observationer av lärares undervisning 

där fokus ligger på lärandeobjekt, kritiska aspekter och variationsmönster genom 

variation i undervisningen skapas bättre förutsättningar för elevernas vidareutveckling. 

Det viktigaste inom variationsteorin är för läraren att skapa möjligheter till utveckling 

genom att se elevernas kritiska aspekter och synliggöra dessa med hjälp av 

variationsmönster för att de ska förstå lärandeobjektet.  

 

4 Metod 
I detta kapitel presenteras metodologiska tillvägagångssätt, metoderna som användes för 

datainsamling, urval och avgränsningar, respondenter samt analys av insamlad empiri. 

Forskningsetiska principer presenteras likaså undersökningens trovärdighet.  

 

4.1 Metodologisk ansats 
Studien antar fenomenografisk ansats för att undersöka hur lärare och elever upplever 

olika aspekter i undervisningen om tal i bråkform samt hur detta synliggörs genom ett 

varierat arbetssätt för att främja elevernas lärande. Vår undersökning analyserar och 

beskriver det lärare har sagt i intervjun, elevernas frågeformulär samt det som 

observerats under lektionerna. Utifrån de ovannämnda undersökningsmetoder ges det 

möjlighet enligt Larsson (1986) att få syn på och tolka hur lärare och elever upplever 

undervisningen i tal i bråkform.  

 

De forskningsstrategier som genomsyrat studien var främst kvalitativa med inslag av 

kvantitativa. Kvalitativ data formas i ord där de kan vara talade eller skrivna medan en 
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kvantitativ data formas i siffror (Denscombe, 2016). I följande undersökning har 

datainsamling gjorts genom frågeformulär, observationer samt intervjuer, vilket var 

utgångspunkten för kommande analys. Larsson (1986) skriver att kvalitativ metod 

handlar om hur man gestaltar något, att på bästa sätt beskriva ett sammanhang. 

Denscombe (2016) anser att kvantitativ metod däremot handlar om hur man med siffor 

presenterar data i exempelvis tabeller eller diagram på ett sätt som underlättar läsningen 

och visar resultat samt kvantitet inom de valda kategorierna. I detta arbete används 

kvantitativ data men inte i den bemärkelsen att det görs en statistisk undersökning. Den 

kvantitativa datan i den aktuella studien ledde till en kvalitativ tolkning av empirin.   

 

Grundläggande för en fenomenografisk ansats enligt Larsson (1986) syftar till 

människors sätt att uppfatta sin omvärld, hur något är och upplevs vara, vilket ligger 

som grund i vår studie. Skillnader i beskrivningsnivåer uppdelas i två perspektiv som 

Larsson (1986) nämner. Den första ordningens perspektiv handlar om fakta och aspekter 

ur verkligheten. Andra ordningens perspektiv handlar om hur någon upplever något. 

Om det är sant eller falskt är inte intressant, utan vad som studeras (a.a.). En kvalitativ 

metod kan inriktas på båda perspektiven, medan fenomenografisk är andra ordningens 

perspektiv. Fenomenografin anses vara en empirisk ansats eftersom fenomen i 

omvärlden uppfattas och tolkas av människor (Larsson 1986).   

 
4.1.1 Urval och begränsningar  

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar var det relevant att fråga två skolor i 

årskurs 5 från två olika kommuner om att delta i undersökningen för att skapa en 

bredare syn om hur lärare i olika skolor arbetar med tal i bråkform. Tre lärare i 

matematik valdes utifrån tidigare VFU-perioder, vilka kontaktades innan arbetets 

början. Urvalet baserades på nyfikenhet kring deras varierande arbetssätt, vilket 

observerades under våra verksamhetsintegrerade dagar.  Två av lärarna arbetade i 

samma arbetslag och hade varsin femma, medan den tredje läraren hade 

matematikundervisning med två femmor i den andra skolan. Lärare och deras elever 

blev tillfrågade muntligt att vara med och informerades om syftet med examensarbetet, 

innebörden samt tillvägagångssättet. Elever tilldelades missivbrev där vårdnadshavare 

gav sitt samtycke för deltagande i vår undersökning, vilket visade på positiv respons. 

Olyckligtvis valde en av lärarna att inte delta i vår undersökning innan undersökningen 

ägde rum på grund av tidsbrist. Av den anledning undersöktes endast två lärare på 

samma skola, vilket begränsade resultatet. 

 
4.1.2 Datainsamling  

Frågeformulär 

I enlighet med Denscombe (2016) användes inte frågeformulär för att ändra elevers 

uppfattningar utan var mer ett verktyg för att samla den nödvändiga informationen för 

studien. Frågeformuläret, vilket eleverna besvarade bestod av serie frågor och gav den 

information om hur eleverna upplever tal i bråkform. Formuläret (Bilaga 2) innehöll 

öppna samt fasta frågorna angående tal i bråkform i undervisningen. Öppna frågor 

innebär att respondenten själv kan formulera sina svar medan fasta frågor innehåller 

redan givna svar att välja mellan (Denscombe, 2016).  I enlighet med Denscombe 

(2016) gavs respondenten möjlighet att uttrycka sig med egna ord medan de fasta frågor 

begränsade respondentens svar eftersom det redan fanns bestämda svar att välja mellan, 

vilka var passande till den kategori vi valt. Elevernas svar gav information om hur de 

upplevde matematikavsnittet tal i bråkform.  
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Intervjuer 

Intervjuerna gjordes med två lärare och klassificeras som semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innehåller enligt Denscombe (2016) en lista med 

färdiga öppna frågor (Bilaga 1). De semistrukturerande intervjufrågorna gav de 

intervjuade möjligheten att utveckla sina idéer samtidigt som intervjuaren var flexibel 

med frågornas ordningsföljd. Öppna intervjufrågor formulerades för att undkomma 

ledande frågor med intervjuares värderingar där svaren ofta väckte nya frågor. 

Intervjuerna var personliga där två studenter och en informant deltog. Intervju valdes 

eftersom vår strävan var att se hur lärare arbetar i sin matematikundervisning med tal i 

bråkform. För att underlätta samtalet valde vi, i likhet med Denscombe (2016) att 

ljudinspela intervjun, vilket gav oss en permanent och fullständig dokumentation av den 

intervjuades svar.   

 

Observationer 

Deltagande observationer användes för att tränga sig in i situationer för att förstå 

processerna i de grupper som studeras, vilket Denscombe (2016) beskrivit. 

Observationen ägde rum i två klasser i årskurs 5 under matematiklektioner om tal i 

bråkform. Under observationens gång medverkade vi längst bak i klassrummet där 

lärandeinnehållet och klassrumsmiljön inte stördes. Vi observerade varsin klass 

eftersom lektionerna pågick under samma tid. Observationerna gav information om 

undervisningens genomförande, innehållet och hur eleverna lärde sig, vilket kunde ses i 

elevernas formuleringar i diskussioner. Fokus låg på kritiska aspekter, lärandeobjekt 

och variationsmönster. Dokumentation av observationer gjordes på olika sätt där en av 

observatörerna använde sig av ljudinspelade fältanteckningar och den andra av 

nedskrivna redogörelser. I en av klasserna fanns det inte möjlighet att föra ljudinspelade 

fältanteckningar på grund av att de flesta vårdnadshavare inte hade godkänt elevernas 

deltagande. Likt Denscombe (2016) beskrivning, var det viktigt att föra fältanteckningar 

vare sig de var bandinspelade redogörelser eller nedskrivna.  

 
4.1.3 Trovärdighet 

Hela processen i examensarbetet utgör validitet inom både en kvalitativ och en 

kvantitativ undersökning. Denscombe (2016) skriver att validitet innebär en 

noggrannhet och precision i data samt att vald data är lämplig för det undersökta 

området. Validitet i en kvalitativ studie enligt Patel och Davidsson (2011) innebär att de 

som utför studien lyckas formulera tolkningar på ett sätt som besvarar 

frågeställningarna. Validitet i en kvantitativ studie är enligt Denscombe (2016) resultat 

som baseras på en exakt mätning av det undersökta. Dessutom kan inte 

undersökningens resultat påverkas av andras värderingar.  

 

Reliabilitet har med undersökningens tillförlitlighet att göra, vilket innebär att 

undersökningen ska gå att lita på (Denscombe, 2016). Reliabilitet i en kvalitativ studie 

hänvisar till det unika i undersökningstillfället. Om respondenten yttrar sig med 

variation i sina svar är det unikt och viktigare än att samma svar alltid erhålls (Patel & 

Davidsson 2011). Reliabilitet i en kvantitativ studie synliggörs när datauppsättningen 

delas i halvor och jämförs med varandra där svaren överensstämmer. Pålitligheten 

förstärks när en liknande undersökning upprepas i samma grupp (Denscombe, 2016).   

 

Metoderna för val av datainsamlingen som gjordes skulle inte ge studien ett rätt svar, 

utan en rimlig sannolikhet av den tolkande empirin utifrån elevernas och lärarnas svar 

samt observationer. För att försäkra om att tolkningen av intervjun gick rätt till, 

användes respondentvalidering där de intervjuade lärarna fick läsa sina transkriberade 
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intervjusvar och komma med synpunkter, vilket även Denscombe (2016) skriver om. 

Hela undersökningen baserades på flera olika metodkombinationer och därför gavs det 

möjlighet att få olika perspektiv på hur tal i bråkform upplevdes i de undersökta 

klasserna. 

 
4.1.4 Analys av empiri 

Vår studie hade en kvalitativ och en kvantitativ ansats där analys utgjordes utifrån dess 

metoder. En analys enligt Denscombe (2016) har som syfte att förklara, beskriva och 

tolka för att det ska skapas en större förståelse för det undersökta och enligt Denscombe 

(2016) tenderar att följa en femstegsmodell, vilket vi kan se inslag av i vår process. De 

fem stegen är iordningställande, inledande utforskning, analys, framställning samt 

presentation och validering av data (a.a.). Studiens syfte, genom en fenomenografisk 

ansats, var att urskilja lärare och elevers uppfattningar om matematikundervisningen 

med utgångspunkt tal i bråkform. Resultat av den insamlade empirin har kategoriserats 

utifrån våra frågeställningar. Empirin har analyserats utifrån variationsteorin och med 

hjälp av relevant litteraturbakgrund. 

 

Observationer 

Syftet med observationerna var att få syn på de kritiska aspekter, variationsmönster och 

lärandeobjekt som användes i den vardagliga matematikundervisningen inom tal i 

bråkform. Matematiklektioner med fokus på tal i bråkform observerades i 2 olika 

klasser vid 2 olika tillfällen per klass. Den insamlade empirin har sammanställts i 

tabeller där de viktigaste från observationerna framkommer. Analys av resultat byggde 

på de utvalda aspekter lärarna använde sig av i sin undervisning.   

 

Frågeformulär 

Elevernas syn på moment tal i bråkform sammanställdes i tabeller utifrån deras 

besvarade frågeformulär. Tabellerna bestod av fasta samt öppna frågor. Alla svar från 

de fasta frågorna togs med, däremot finns endast de mest intressanta svaren från de 

öppna frågorna i resultatet. Den insamlade data gav oss en förståelse för hur dessa 

elever upplevde undervisningen inom tal i bråkform och vilka lärandemetoder som 

bidrog till deras lärande. Djupare analys genomfördes sedan utifrån de elevsvar som 

mest bidrog till studiens syfte.  

 

Intervjuer 

Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades för att underlätta sammanställningen av 

resultatet. Ljudinspelning ses enligt Denscombe (2016) som en permanent 

dokumentation av det som sagts under intervjun. Därefter valdes relevanta svar som 

besvarade frågorna (Bilaga 1) och relaterade till studiens syfte. Analys samt resultat har 

genomförts och därefter kategoriserats utifrån studiens syfte och frågeställningar som 

grundats på tolkning.  

 

4.1.5 Etiska överväganden 

Flera etiska övervägande togs hänsyn till i undersökningen där utgångspunkten var de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011). Lärare och elever i 

undersökningen fick information utifrån informationskravet kring examensarbetet. 

Eleverna fick själva avgöra om de ville delta i undersökningen i samband med den 

information som gavs kring samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär att det är 

frivilligt att delta och att deltagarna kan avbryta sin medverkan. Elever fick med sig ett 

missivbrev hem för att få ett godkännande av sina vårdnadshavare. Deltagarna fick 



  
 

20 

dessutom veta om konfidalitetskravet. Konfidalitetskravet innebär att deras svar 

kommer att vara anonyma och ingen kan identifieras. Vi har betecknat delatagande 

lärare med A och B och eleverna med siffrorna 1, 2, 3 osv. Den insamlade empirin 

användes endast för undersökningens syfte och var grunden för resultatet med hänsyn 

till nyttjandekravet.  

 
4.1.6 Metodologiska övervägande 

Undersökningen fokuserade på hur lärare och elever i en och samma skola upplevde 

varierat arbetssätt med fokus på tal i bråkform. Undersökningen lyfte endast fram två 

klasser i årskurs 5, på samma skola, vilket begränsade undersökningen och kunde inte 

ses som en övergripande undersökning där olika skolor jämförts. Undersökningen 

baserades på två lärarintervjuer, observationer i deras undervisning och 34 elevformulär. 

I likhet med Denscombe (2016) kan ett formulär begränsa respondenten. Eftersom 

undersökningen inte görs ansikte mot ansikte kan det även vara svårt att kontrollera 

sanningshalten i respondenternas svar. Lärarna hade intresse för ett varierat arbetssätt, 

vilket även detta begränsade studien på grund av att undersökningen inte fick flera olika 

perspektiv. Av den anledningen blev inte undersökningen en jämförelse mellan olika 

skolor, utan utgjorde en skolas perspektiv kring arbetet med tal i bråkform och kunde 

därför inte generaliseras. Undersökningen visade lärarnas syn på undervisningen samt 

hur elever tog till sig kunskap om tal i bråkform genom de aspekter som lärarna belyst 

med hjälp av variation i undervisningen för att främja elevernas lärande.  

 

5 Resultat och analys 
I följande kapitel redovisas resultat från observationer, intervjuer och frågeformulär som 

följs av analys. Analys presenteras utifrån variationsteorin samt relevant 

litteraturbakgrund.  

 

 

5.1 Aspekter av lärandemetoder som lärare tar hänsyn till i 
undervisningen 
I tabell 1 redovisas översiktligt vilka aspekter av det direkta lärandeobjektet som lärare 

tar hänsyn till i sin undervisning. Resultatet som presenteras i Tabell 1 knyter an till den 

första frågeställningen, nämligen vad i undervisningen lärarna varierar när de arbetar 

med tal i bråkform. I tabellen används + för att markera aspekter som har framkommit 

och – för att markera aspekterna som inte har framkommit i lärarnas intervjuer.  

 

Undervisningens utformning Intervju A Intervju B 

Undervisningsform: 

 matematikboken 

 andra läromedel 

 problemlösning 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

Elevgruppens: 

 förförståelse 

 intresse 

 svårigheter 

 

+ 

- 

+ 

 

+ 

+ 

- 

Arbetssätt: 

 Diskussion i helklass, par eller grupp 

 

+ 

 

+ 

Tabell 1. Undervisningens utformning 
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I utformningen av undervisningen tar lärarna främst hänsyn till valet av material i 

relation till elevernas förkunskaper, intresse och svårigheter. Skillnaden mellan 

prioriteringarna som lärarna gör i undervisningens utformning avser i vilken mån 

lärarna utgår ifrån elevernas svårigheter eller elevernas intresse. Lärare A har fokus på 

både elevernas förkunskaper och på vad som kan vara svårt för eleverna att förstå i 

behandlingen av lärandeobjektet, medan lärare B inte fokuserar på dessa svårigheter. 

Detta framgår från följande extrakt:  

 

En del greppar ju det när man bara har en kort genomgång på tavlan, 

teoretisk, medan andra behöver många gånger till med repetition och 

praktiskt när det är möjligt därför är det viktigt att tänka på sin elevgrupp.  

(Lärare A, Intervju A, 2016). 

 

Jag försöker utforma lektionen på ett roligt sätt och lyssnar på det eleverna 

önskar, ofta vill de arbeta i grupper eller tillsammans i helklass. 

(Lärare B, Intervju B, 2016).  

 

Både Lärare A och B prioriterar diskussioner i helklass, par eller grupp så som det 

framgår från följande extrakt:  

 

Läromedlet är väldigt omfattande och av den anledningen arbetar vi 

tillsammans med gemensamma uppgifter och diskuterar för att eleverna 

ska kunna se att de har förstått. 

 (Lärare A, Intervju A, 2016).  

 

Eftersom lärarna utformar undervisningen på olika sätt gällande anknytningen till 

innehållet som behandlas i undervisningen möjliggörs en utveckling i elevernas lärande 

på olika sätt (Lo, 2014). Användning av olika undervisningsformer har potential att 

stödja elevernas förståelse av tal i bråkform eftersom eleverna har möjlighet att möta 

aspekter av innehållet på olika sätt. Från ett variationsteoretiskt perspektiv på lärande 

innebär detta att eleverna möter det matematiska innehållet i olika kontexter (Lo, 2014). 

Problemlösning är en av de lärandemetoder som stimulerar elevernas tänkande 

samtidigt som det ger eleverna möjlighet att uppleva variation i undervisningen 

(Karlsson & Kilborn, 2015; Kullberg & Runesson, 2010). Användningen av andra 

läromedel ger eleverna möjlighet att förstärka sin förståelse av tal i bråkform eftersom 

eleverna kan få syn på skillnader inom det matematiska området. Att uppleva skillnader 

är väsentliga för elevernas lärande (Lo, 2014). De arbetssätt som prioriteras av lärare 

(diskussioner i helklass, par eller grupp) har möjlighet att gynna elevernas förståelse 

inom tal i bråkform eftersom eleverna kan ta del av varandras lösningar och på så sätt 

skapas en variation som bidrar till att olika aspekter av tal i bråkform synliggörs. 

 

5.2 Aspekter av lärandeobjekt 
I Tabell 2 redovisas översiktligt vilka aspekter av lärandeobjekt som lärarna använder i 

sin undervisning. Resultatet som presenteras i Tabell 2 kopplas till den andra 

frågeställningen, nämligen vilka aspekter som tas upp i undervisningen och på vilket 

sätt. I tabellen används + för att markera de aspekter av lärandeobjekt som har urskiljts 

och - där de inte har urskiljts. De aspekter som urkskiljts till viss del markeras med +/-.  
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Aspekter av 

lärandeobjekt 

Observation 

Dimension av variation 

Variationsmönster 

Talas om Öppnas upp 

Klass A Klass B Klass A Klass B Klass A Klass B Klass A Klass B 

Rektangel och 

cirkel + - + - + - + - 

Tallinje 

(decimaltal och 

bråktal) 

- + - + - + - + 

Del 
+ + + + + + + + 

Helhet + + + + - - - + 

Samband procent, 

bråk & decimal- 

tal 

+ +/ - 
+ 

 
+/- 

+ 

 
- 

+ 

 
- 

Förkorta bråktal + - + + + - + - 

Förlänga bråktal + - + + + - + - 

Blandad form 
- + - + - + - - 

Tabell 2. Aspekter av lärandeobjekt inom tal i bråkform 

 

Lärarna tar upp olika aspekter av det planerande lärandeobjektet inom tal i bråkform i 

sin undervisning, vilka synliggjordes under observationerna. De generella aspekter som 

är de iscensatta lärandeobjekten (rektangel, cirkel och tallinje) lyfts som aspekter av 

innehåll för att förklara del och helhet inom bråktalen men även visa de samband som 

finns inom procent och decimaltal. Vidare används de specifika lärandeobjekten 

(blandad form, förlänga och förkorta, samband mellan procent, bråk och decimaltal) för 

att tydliggöra och skapa förståelse för användningen av dessa för eleverna. Kritiska 

aspekter i lärandeobjekten synliggörs när de talas om och öppnas upp som dimension av 

variation, vilket ses som det erfarna lärandeobjektet. Både lärare A och B använder 

mestedels variationsmönster för att hjälpa eleverna att urskilja de kritiska aspekter i 

lärandeobjektet för att utveckla elevernas förståelse, framförallt för tal i bråkform. 

Lärare A har fokus på rektangel och cirkel vid förklaring av del och helhet, medan 

lärare B fokuserar på tallinjen för att synliggöra skillnaden mellan del och helhet för 

eleverna.  

 

När kritiska aspekter synliggörs urskiljs de kritiska dragen, vilket gjordes under 

observationerna när delar och deras helhet var i fokus. När ett helt tal blir till del av 

helhet skapas kritiska drag för eleverna, vilket möjligen gjordes när lektionen 

genomfördes. Forskare hävdar att elever behöver ha förskunskaper om de 

grundläggande aspekterna av tal i bråkform för att kunna förstå övergången från hel till 

del (McIntosh, 2011; Lo, 2014). Läraren var medveten om de kritiska dragen gällande 

delar och deras helhet, vilka synliggjordes för eleverna när de fick skapa egna figurer 
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och dela upp dessa utifrån ett givet bråktal. Aktiva uppgifter ger eleverna möjlighet till 

förståelse jämfört med uppgifter som är av passivt slag (Karlsson & Kilborn, 2015).  

 

En annan kritisk aspekt som uppmärksammades och synliggjordes i båda klasserna var 

sambandet mellan bråk, procent och decimaltal. Eleverna behöver vara bekanta med 

positionssystemet för att förstå sambandet mellan bråk, procent och decimaltal, vilket 

var vagt i klasserna. Detta kan tyda på att eleverna antingen inte var bekanta med 

positionssystemet eller att de inte kunde se en koppling till bråktal. Förståelsen av 

sambandet är nödvändigt eftersom det hjälper eleverna att uttrycka bråktal med 

decimaltal och sätta in de i en tallinje (Karlsson & Kilborn, 2015; McIntosh, 2011).   

 

Lärare A satte rektangeln gentemot cirkeln genom att använda sig av två 

lösningsmetoder, vilket indikerar på variationsmönster (Lo, 2014). Detta skapade 

skillnader i de geometriska objekten som i sin tur möjliggjorde en urskiljning av de 

kritiska dragen gällande tal i bråkform hos eleverna. När läraren behåller 

lärandeobjektet och varierar lösningsmetoder ges elever möjligheter att urskilja de 

kritiska aspekter eftersom variationsmönster används och lärandeobjekt kan tolkas olika 

(Kullberg & Runesson, 2010; Lo, 2014).  

 

5.3 Elevers upplevelser och intresse av tal i bråkform 
 

I Tabell 3 redovisas översiktligt hur 34 elever upplever tal i bråkform och i Tabell 4 

redovisas vilket intresse de 34 elever har för tal i bråkform. Tabellerna knyter delvis an 

till den tredje frågeställningen, nämligen hur eleverna upplever undervisningen tal i 

bråkform. Resultatet presenteras i form av siffror som avspeglar de elever som deltagit i 

undersökningen. 

 

Svårighetsgrad Antal elever i klass A 

& B 

Mycket svårt 2 

Lite svårt 16 

Mycket lätt 7 

Lite lätt 9 

Tabell 3. Elevers upplevelser om tal i bråkform    Tabell 4. Elevers intresse för tal i 

bråkform 
 

Elevers upplevelser om tal i bråkform visar att nästan hälften av eleverna ser 

matematikområdet som delvis svårt. Strax under hälften av eleverna anser att tal i 

bråkform är ett lätt område inom matematiken. Elevers intresse för tal i bråkform visar 

däremot blandat intresse för matematikområdet. Mer än hälften anser att tal i bråkform 

är ett roligt ämne medan resten yttrycker att det är tråkigt.  

 

De flesta elever visar att de upplever matematikområdet tal i bråkform som ett svårt 

ämne, vilket kan bero på deras intresse. Elever kan uppfatta tal i bråkform som ett svårt 

område på grund av att de inte kan se de kritiska aspekterna och på så sätt inte förstå 

lärandeobjekten som används. Detta kan bero på att samma lärandeobjekt uppfattas 

olika av både lärare och elever samt att faktorer som bristande uppmärksamhet under 

lektionerna kan skapa ett hinder för förståelsen av aspekterna (Lo, 2014). Observationer 

Intresse för tal i 

bråkform 

Antal elever i klass 

A & B 

Mycket roligt 11 

Lite roligt 10 

Mycket tråkigt 2 

Lite tråkigt 11 
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har visat att elever som inte förstår hur de ska ta sig vidare med uppgifterna förlorar sitt 

intresse för att arbeta vidare. Det tyder på att elevers känslor påverkar deras inlärning 

som i sin tur påverkar deras inställning till vidareutveckling inom området (Hong & 

Aqui, 2004; Newton, 2012).  

 
5.3.1 Påverkan av elevernas upplevelser  

I Tabell 5 redovisas ett sammanfattande resultat av elevernas syn på olika 

lärandemetoder inom tal i bråkform utifrån deras rangordning där siffran 1 avspeglar det 

roligaste medan siffran 6 avspeglar det tråkigaste. Under rangordningen presenteras 34 

elevsvar för varje lärandemetod. I Tabell 6 presenteras elevernas resonemang kring sina 

val av den roligaste respektive tråkigaste lärandemetoden. I Tabellen framkommer även 

citat ur elevernas mest väsentliga svar. Tabell 5 och 6 knyter an till den tredje 

frågeställningen och fokuserar på vad som påverkar elevernas upplevelser. 

 

Lärandemetoder 1 2 3 4 5 6 

Enskilt i matteboken  10 7 3 2 7 5 

Tillsammans i par/grupp i matteboken  13 8 2 3 6 2 

Gemensamt i klassen med matteboken 7 7 6 5 4 5 

Enskilt med övningsblad 1 5 5 5 7 11 

I par med stenciler som läraren ger 1 4 12 11 3 3 

Laborativt  2 3 6 8 7 8 

Tabell 5. Elevernas rangordning av lärandemetoder 

 

I Tabell 5 redovisas hur eleverna har rangordnat olika lärandemetoder utifrån sina egna 

upplevelser kring dem. Flest tyckte att gemensamt arbete i par och grupp med 

matematikboken var roligast och enskilt arbete med övningsblad avspeglar den 

tråkigaste lärandemetoden.  

 

Lärandemetoder Roligast enligt eleverna Tråkigast enligt 

eleverna 

Enskilt i matteboken  De förstår mer genom att arbeta självständigt 

“Det är roligare att jobba enskilt än tillsammans 

med matteboken med hela klassen för när jag 

jobbar själv kan jag köra mitt race och behöver 

inte vänta på mina klasskamrater som jag 

behöver när alla jobbar tillsammans.” (Elev 1, 

2016). 

De har inte möjlighet att 

prata om sina svar 

Tillsammans 

(par/grupp) i 

matteboken 

Är lätt och roligt Inga förklaringar angavs 

för detta val 

Gemensamt i klassen 

med matteboken 

Elever lär sig mest genom att arbeta tillsammans Elever föredrar eget 

arbete eller i par/grupp 

Enskilt med stencil 

(övningsblad)  

Är roligt och givande “Det är tråkigt för man 

måste jobba själv och 
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man lär sig inte lika 

mycket då” (Elev 10, 

2016) 

I par med stenciler som 

läraren ger 

Förstår mer när fröken berättar och förklarar Det är för pratigt och 

det är oftast samma 

person som löser 

uppgifter 

Laborativt t.ex. klippa 

ut givna delar av cirkel 

eller kvadrat 

Inga förklaringar angavs för detta val Det är jobbigt och svårt. 

“Man blir trött i 

huvudet” (Elev 13, 

2016) 

Tabell 6. Vad elever påverkas av i undervisningen om tal i bråkform 

 

Elevers rangordning av lärandmetoder visar att arbete i par eller grupp med 

matematikboken fick flest röster som den roligaste lärandemetoden där de flesta elever 

finner denna lärandemetod som rolig och lätt för förståelse av tal i bråkform. Enskilt 

arbete med stencil visar vara något de flesta elever inte finner lika roligt eftersom den 

hamnade sist i rangordningen. Elever som valt enskilt arbete i matematikboken som 

första val tycker att de förstår mer till skillnad från när de arbetar gemensamt med 

andra. Överlag ses arbete med matematikboken (enskilt, i grupp eller helklass) vara mer 

populärt än arbete med stenciler eller laborativt material.  

 

Resultatet visar de olika arbetssätt som eleverna finner givande för lärandet av tal i 

bråkform. Elevernas val kan vara grundande på deras erfarenheter genom den 

undervisningsmetod som de är bekanta med sedan tidigare. De flesta elever besvarade 

att de lär sig mest genom att arbeta tillsammans, vilket tyder på att samspel gynnar 

deras förståelse inom tal i bråkform. Däremot finns det elever som anser att de utvecklas 

mer vid enskilt arbete. Trots detta säger forskning att samspel är nödvändig för att 

eleverna ska kunna utveckla bland annat begreppsförståelsen inom området som 

undervisas eftersom interaktion med andra elever gynnar deras kunskapsutveckling 

(Vygotskij, 1986; Vygotskij, 1978; Kullberg & Runesson, 2010; Riesbeck, 2000).  

 

Resultatet visar även att elevernas olika uppfattningar om lärandemetoder bidrar till 

utveckling på olika sätt. Enligt variationsteorin (Lo, 2014) framförhålls betydelsen av 

variation hur lärandeobjektet urskiljs vilket innebär att komma i kontakt med innehållet 

på många och olika sätt. I enighet med eleverna möter de olika lärandemetoder inom tal 

i bråkform och får möjlighet att integrera med varandra det vill säga att de kommer i 

kontakt med lärandeobjektet på många olika sätt. Variation kan behövas inom 

arbetssätten också för att ge eleverna möjlighet till eget tänkande innan de integrerar 

med varandra. Kritiska aspekter behöver alltid synliggöras oavsett lärandemetod för att 

eleverna ska skapa sig en förståelse och kunna vidareutvecklas (Lo, 2014). Detta kan 

ske genom helklassdiskussioner där läraren får möjlighet att identifiera de kritiska 

aspekterna som är nödvändiga för elevernas vidareutveckling. Eftersom resultatet visar 

olika elevsvar gällande lärandemetoder indikerar detta på att de är bekanta med varje 

metod. Detta tyder på att lärarna varierar sin undervisning med hjälp ett varierat 

arbetssätt för att främja elevernas lärande. 

 

6 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras metoden och resultatet. I metoddiskussionen behandlas de 

metodval som användes för att beskriva frågeställningarna. I resultatdiskussionen 
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resoneras studiens resultat utifrån frågeställningen med hjälp av litteraturbakgrund, teori 

och egna tankar.  

 

6.1 Metoddiskussion 
Lärare och elevers syn på variation i matematikundervisningen med fokus på tal i 

bråkform identifierades av den kvalitativa, kvantitativa och fenomenografiska ansatsen. 

Studiens syfte var att få syn på variationsteorins grundläggande begrepp i 

undervisningen för att främja lärandet vilket möjliggjordes med de tre 

metodkombinationer som användes.   

 

Observationernas syfte var att identifiera olika kritiska aspekter i undervisningen, hur 

lärarna förhåller sig till lärandeobjektet samt hur variationsmönster används och 

synliggörs för eleverna. Observationen gjordes under 4 olika tillfällen, vilket gav oss ett 

bredare resultat av lektionernas utformning samt hur lärandet bedrevs i klassrummet. 

Eftersom vi observerade varsin klass kan det ha uteblivit information som hade kunnat 

uppmärksammas om vi var två under samma observationstillfälle. Varje individ är mer 

eller mindre uppmärksam på olika saker, vilket både är en fördel och nackdel när en 

lektion observeras. Därför skulle det vara av stor betydelse om flera observationer ägt 

rum och genomförts tillsammans.  

 

I intervjun framkom det att lärarna har variationsteorins tankesätt när undervisningen 

planeras och genomförs, däremot använde lärarna inte variationsteorins begrepp när de 

förklarar hur de tänker kring sin undervisning. Av den anledning anser vi att lärarna inte 

var medvetna om att de använder sig av variationsteorin i sin undervisning, dock blev 

det tydligt under observationerna. Hur lärarna använder sig av variationsteorin, 

medvetet eller omedvetet, hade framkommit tydligare om intervjufrågorna utformats 

mer specifikt och hade mer koppling till variationsteorin och dess begrepp.  Trots detta 

har ett resultat framkommit där lärarnas undervisningssätt visas på teorin. I intervjuerna 

visas det hur lärarna tänker kring sin undervisning samt vilka generella aspekter de tar 

hänsyn till.  

 

Frågeformulärets utformning resulterade inte fullt ut det vi ämnade undersöka, eftersom 

vi inte fick veta de precisa elevtankar om tal i bråkform. Trots de öppna frågorna som 

eleverna fick besvara fick inte vi breda svar som vi förväntade oss. Det hade av den 

anledning varit angeläget med intervjuer eftersom vissa elever gav intressanta svar, 

dock inte tillräckligt utvecklade. Elevintervjuer kunde inte genomföras eftersom 

frågeformulären var anonyma och begränsade en eventuell vidareundersökning. Enligt 

Denscombe (2016) räcker inte enbart öppna frågor utan behöver förstärkas med 

intervjuer, vilket hade gynnat vår studie. En annan begränsning i vår studie var de antal 

respondenter som visade sig vara färre än beräknade på grund av att ett antal elever 

valde att avstå från undersökningen. I enlighet med Fejes och Thornberg, (2015) 

minskas upptäckter av uppfattningar när antalet respondenter minskar. 

 

Resultatet av metodkombinationerna visar på variation i undervisningen vilket medför 

att studiernas syfte uppnåtts trots de begränsningar som uppstått.   

 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är strukturerad utifrån studiens resultat där varje frågeställning 

presenteras var för sig och namnges utifrån frågeställningarna. 
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6.2.1 Vad lärare varierar i undervisningen vid arbete med tal i bråkform  

Resultatet visade att både lärarna tar hänsyn till elevernas förkunskaper medan lärare B 

utgår även från elevernas intresse till skillnad från lärare A som utgår från elevgruppens 

svårigheter. Det har visats att variation mellan lärandemetoder i undervisningen har 

varit utgångspunkten för elevgruppernas förståelse. Dock kan vi se att lärarna utifrån 

sina svar under intervjun inte visade sig vara medvetna om att de använder 

variationsteorin, men resultatet visar att lärarna använder olika undervisningsformer för 

att stödja elevernas förståelse när de kommer i kontakt med olika kontexter, vilket kan 

ses som variation i undervisningsformen. Lärarna har ofta öppna diskussioner i klassen 

för att främja elevernas förståelse för lärandeobjektet och samtidigt själva kunna urskilja 

vilka som inte har förstått de kritiska aspekterna. Tidigare forskning nämner vikten av 

ett samspel mellan individer vars olika kunskapsnivåer möts och bidrar till utveckling 

av bland annat elevernas begreppsförståelse inom tal i bråkform (Vygotskij, 1978; 

Hagland, Hedrén & Taflin, 2005).  

 

Problemlösningar som undervisningsform är en av metoderna som lärarna använde sig 

av i klassrummet för att stimulera elevernas tänkande och variera undervisningen. 

Tidigare forskning (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005; Karlsson & Kilborn, 2015) ser 

även vikten med olika undervisningsformer där bland annat problemlösningar i grupp 

skapar möjligheter och diskussioner kring de olika lösningar som uppstår i gruppen. 

Trots att lärarna använder sig av problemlösningar som undervisningsmetod framkom 

det inte att de strävar efter elevernas kreativitet inom tal i bråkform. Däremot har 

tidigare forskning (Bolden, Harries & Newton, 2009; Kwon, Park & Park, 2006) visat 

att elevernas förmågor utvecklas när de får vara kreativa genom 

problemlösningsuppgifter, vilket vårt resultat inte har kunnat bevisa.  

 
6.2.2 Aspekter som tas upp och på vilket sätt  

Resultatet från observationer grundar sig på de olika aspekter som togs upp i 

undervisningen samt hur dessa presenterades för eleverna. Med fokus på tal i bråkform 

använde lärarna olika lärandeobjekt beroende på undervisningssituationen för att 

eleverna skulle kunna se och förstå de kritiska aspekterna. Lärarna möjliggjorde detta 

genom att de använde sig av dimension av variation. Som vi tolkat lärarnas 

tillvägagångssätt i undervisningen och baserat på det de tar hänsyn till under lektionens 

lopp kan vi se att resultatet tyder på variation ur ett variationsteoretiskt perspektiv (Lo, 

2014). Observationerna visade att lärarna skapade utrymme för dimension av variation 

för att eleverna ska kunna se de likeheter respektive skillnader som fanns. Det framkom 

dock inte under intervjun att lärarna hade ett variationsteoretiskt perspektiv när de 

undervisade. Under observationerna kunde vi iaktta lärarnas försök till lärande och ett 

främjande i elevernas utveckling som var lyckad under dessa lektioner. Vi kunde dock 

inte se begränsningar i undervisningen till skillnad från Runesson (1999) som anser att 

det som varieras och det som inte ändras både skapar och begränsar lärandet.    

 

Vi ser stor fördel med att lärarna använder sig av variationsmönster i undervisningen för 

att främja lärandet, vilket medför praktisk nytta för eleverna genom att de även får ta del 

av olika lärandeobjekt för att uppnå en bredare kunskap i matematiken. Forskning har 

visat att elevernas lärande förbättras när variationsmönster används i undervisningen 

(Runesson, 2005; Marton & Tsui, 2004; Marton & Morris, 2002).  
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6.2.3 Elevernas upplevelser av tal i bråkform 

Elever har olika upplevelser om tal i bråkform vilket kan bero på att ämnet ses som 

svårt eftersom även lärarna påpekar detta. Lärarna försöker att skapa bättre 

förutsättningar till förståelse genom variation i sin undervisning. Det verkar som att 

lärarna försöker undkomma missförstånd eftersom det är vanligt inom detta område, 

vilket Karlsson och Kilborn (2015) också påpekar.  

 

De observerade lektioner har visat oss att lärarna försöker öppna dimensioner av 

variation i undervisningen genom att ta till sig variationsmönster. Det skulle kunna vara 

så att lärarna under dessa tillfällen planerade mer och noggrant inför observationerna 

och behöver inte betyda att de undervisar på samma sätt vid andra tillfällen. Lärarna 

öppnar kanske inte upp dimension av variation vid alla tillfällen, vilket kan vara orsaken 

till att eleverna tycker att det finns svårigheter med tal i bråkform. I likhet med 

McIntosh (2011), Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) är övergången mellan talen i 

bråkform en kritisk aspekt för många elever, vilket orsakas av svårigheter där elever inte 

ser kopplingen mellan ett heltal och en del (a.a.).   

 

Det som kan påverka elevernas olika syn om tal i bråkform är hur pass intresseväckande 

undervisningen har varit samt vilken svårighetsgrad de upplevt att området har haft. 

Trots att mer än hälften av eleverna visat finna ämnet svårt anser de att ämnet är roligt, 

vilket stödjer lärarnas undervisningsformer där de försöker utgå från elevernas intresse. 

Det framkommer att eleverna inte påverkas av sina negativa känslor kring ämnets 

svårighetsgrad och kan av den anledning få en positiv inställning för området tal i 

bråkform. Av den anledning motsäger undersökningen den forskning som gjorts kring 

elevernas inställning till lärande i vilken Newtons (2012) hävdar att elever påverkas av 

sina känslor.  

 
6.2.4 Vad som påverkar elevers upplevelser 

Eleverna har olika uppfattningar om tal i bråkform, vilket stödjs av Karlsson och 

Kilborn (2015). Mer än hälften av eleverna tycker om att arbeta tillsammans inom tal i 

bråkform eftersom resultatet visar att det är både givande och de skapar bättre förståelse 

för tal i bråkform. Trots detta framkom det att 10 av 34 elever föredrar att arbeta enskilt 

eftersom de anser att de skapar bättre förståelse. Elevernas egna förklaringar motsäger 

samtidigt som de överensstämmer med Vygotskijs (1978;1986) forskning om samspelet 

som gynnar kunskapsutvecklingen och förståelsen. 

 

Laborativt material visade sig inte vara populärt bland eleverna. Vi förväntade oss att 

resultatet om laborativ skulle vara mer populär och lärorik eftersom vi 

uppmärksammade detta genom tidigare fältstudier. Den första frågan som väcktes var 

om eleverna verkligen visste vad laborativ lärandemetod var, vilket hade kunnat 

besvaras om vi även hade intervjuat eleverna. Intervju med elever hade även berikat 

resultatet.    

 

Avslutningsvis är det angeläget att läraren utgår ifrån sin elevgrupps, deras behov, 

svårigheter och upplevelser för att möjliggöra lärandet med hjälp av variation i 

undervisningen. Lärarens utgångspunkt bör vara att urskilja de kritiska aspekterna hos 

lärandeobjektet eftersom det i enlighet med variationsteorin (Lo, 2014) är avgörande för 

lärandet om hur, vad och varför det ska läras.  Genom detta kan eleverna ges goda 

förutsättningar till vidareutveckling inom tal i bråkform.  
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6.3  Studiens relevans 
Denna studie är relevant för verksamma lärare samt lärarstudenter som arbetar med 

matematik och tal i bråkform. Det har framkommit i undersökningen att tal i bråkform 

är ett svårt matematikområde även för de elever som har lätt för matematik och enligt 

lärarna är det ett svårt ämne att undervisa i. Tidigare forskning visar dessutom att det 

finns bakomliggande orsaker för hur elever uppfattar matematikområdet. Av den 

anledning är det angeläget att läraren utgår från sin elevgrupp, deras behov, svårigheter 

och upplevelser för att möjliggöra lärandet med hjälp av variation i undervisningen. 

Resultatet visar att elever uppfattar tal i bråkform på olika sätt och behöver variation i 

sin undervisning. De behöver även ges möjlighet att urskilja de kritiska aspekterna hos 

lärandeobjekten med hjälp av variationsmönster för att få en bredare förståelse och 

vidareutvecklas.   

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning  
Vår undersökning väckte ett intresse för ett bredare elevperspektiv. Det vore intressant 

att undersöka elevernas tillvägagångssätt för att lösa bråkuppgifter, vilka strategier de 

använder sig av samt deras tankesätt kring dessa. För att möjliggöra detta behövs 

aktiviteter och intervjuer genomföras med eleverna. Bolden m.fl. (2009) lägger vikt på 

elevernas uträkningar och anser att svaren inte alltid är det viktigaste. 

 

6.5 Slutsats  
De tre metodkombinationer som vi använt oss av har gett ett bredare resultat av lärarnas 

och elevernas upplevelser kring tal i bråkform. Intervjuer visade att lärare varierade sin 

undervisning genom att prioritera utvalda arbetssätt med hjälp av olika 

undervisningsformer för att möjliggöra elevernas utveckling genom att ha elevgruppen i 

åtanke. Lärarna tog hänsyn till olika aspekter av lärandeobjekt under observationerna 

där de genom variationsmönster lyfte de kritiska aspekterna och synliggjorde dessa för 

eleverna. Elevernas syn på olika lärandemetoder framkom i de besvarade 

frågeformulären. Svaren varierade likaså deras upplevelser och intresse inom 

matematikområdet tal i bråkform där de flesta fann gemensamma diskussioner givande.  

Lärare och elever har visat samspel som skapade goda förutsättningar för lärandet.  

 

Slutligen kan vi konstatera att variation i undervisningen är nödvändig för att främja 

elevernas lärande eftersom alla elever tänker olika och har därmed olika behov. Kritiska 

aspekter, lärandeobjekt och variationsmönster kan vara nödvändiga att synliggöra i 

klassrummet för att hjälpa eleverna med förståelsen och vidareutveckling av tal i 

bråkform.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 

 

Lärarintervju 

Nedan följer de öppna intervjufrågor, vars svar kan leda till följdfrågor.  

 

1. Hur länge har du arbetat på mellanstadiet? 

 

2. Hur många elever har du i din matematikundervisning? 

 

3. Vad anser du om matematik? 

 

4. Hur undervisar du i matematik?  

 

5. Varför?  

 

6. Bidrar ett detta arbetssätt till elevernas utveckling? 

 

7. Vad tar du hänsyn till (förförståelse, svårigheter, gruppens storlek 

elevernas olika kunskapsnivå) i ditt arbetssätt? 

 

8. Vad anser eleverna om detta arbetssätt?  

 

9. Anser du att detta främjar elevernas lärande? Hur märker du detta?  

 

10. Vad är den största anledningen till att du varierar?  

 

11. Hur upplever du att eleverna känner för momentet Bråk, är det 

svårt/lätt, roligt/tråkigt, utmanande? 

 

  



  
 

II 

Bilaga 2  

Enkät om tal i bråkform 
Tänk på hur ni har arbetat med matematik under denna termin. Fokusera på kapitlet tal i 

bråkform för att besvara frågorna nedan. 

      

     Ja  Nej 

1. Har ni arbetat med tal i bråkform?   

     □ □ 

2. Skriv ett tal i bråkform____ 

3. Har du arbetat med problemlösningar i tal i bråkform? □ □ 

 
4. a) Hur arbetade ni i klassen med detta moment? (Du får kryssa i flera alternativ) 

 

□ Enskilt med matteboken  

□ Spelar spel/ pussel (dator, ipad, eller sällskapsspel) 

□ Arbetat i grupp/par laborativt 

□ Undervisning utomhus 

□ Arbetat i grupp/par med matteboken 

□ Arbetat i grupp/par med stenciler 

 
b) Vilket arbetssätt förstår du mest av? Rangordna från 1-3 där 1 är det bästa 

sättet 
 
____ genom att arbeta enskilt med matteboken  
____ genom att spelar spel/ pussel (dator, ipad, eller sällskapsspel) 
____ arbeta i grupp/par laborativt 
____  genom undervisning utomhus 
____  genom att arbeta i grupp/par med matteboken 
____  genom att arbeta i grupp/par med stenciler 
 
 

5. Sätt ett kryss där du visar hur du tycker att tal i bråkform är beroende på 

svårighetsgrad  

 
mycket lätt     lite lätt                   mycket svårt          lite svårt 

 

 



  
 

III 

6. Vad anser du att tal i bråkform är? Välj ett alternativ! 

 
mycket tråkigt     lite tråkigt                   mycket roligt          lite roligt 

 

 

7. Rangordna följande 1- 6 genom att börja med det du tycker är roligast:  

 

____ arbeta enskilt i matteboken 

____ arbeta tillsammans i par/grupp i matteboken 

____ arbeta gemensamt i klassen med matteboken 

____ arbeta enskilt med stencil  

____ arbeta i par med stenciler (övningsblad) som läraren ger 

____ arbeta laborativt tex. klippa ut givna delar av cirkel eller kvadrat 

 

Förklara ditt val av nummer 1 och 6 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

  



  
 

IV 

Bilaga 3 
 

Hej! 
 

Vi (VI-STUDENTER) kommer under kursen Självständigt arbetet 1 på 

lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar, skriva om variation 

i matematikundervisningen. 
 

I samband med detta kommer eleverna att besvara ett frågeformulär och eventuellt 

intervjuas. Om intervju skulle äga rum kommer eleverna att bli röstinspelade via mobil 

och vi kommer även att anteckna. Underlaget är till för analysen i arbetet och kommer 

enbart att ses och höras av oss studenter och våra handledare. Eleverna kommer att vara 

anonyma i detta arbete, vilket innebär att deras uppgifter inte kommer att publiceras.  

 

Vi behöver Ditt/Ert samtycke för att barnet ska få delta (frågeformulär). 

 

Vänligen fyll i nedanstående talong och lämna den till ansvarig lärare senast onsdag 

den 9 november.  
 

 

Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar VI-STUDENTERNA, Wiktoria och Eleni 

 

 

 

 

 

 

 

-------✂------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Samtycke för (eleven) _________________________________________________ 

 

Jag/Vi samtycker till att material, där mitt/vårt barn finns med, får användas enligt ovan 

 

JA (   ) NEJ  (   )  

 

 

Vårdnadshavaren underskrift 

_________________________________________________ 

 

 

https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=14187&lang=sv

