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Abstract 
 
Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur läromedel erbjuder möjlighet att 
utveckla begreppsförmågan inom området bråk. Syftet med studien var även att 
undersöka vilka representationsformer som används i matematikböckernas uppgifter 
för att representera bråk.  
 
Representationsformerna som har använts är bildmodell, symbol, språk, konkret 
modell, och verklighet. Arbetet är en kvalitativ studie där analyserna gjordes med 
hjälp av innehållsanalyser. Läromedelsanalyserna gjordes utifrån variationsteorin och 
vi har där lagt stor vikt vid att undersöka representationsformernas inblandning i 
läromedlen och hur de framställer bråk. Matematikboken har under många år varit ett 
omdiskuterat ämne, både inom skola och media. I dagens matematikundervisning 
spelar matematikboken en stor roll. Det urval som gjordes för studien var läromedel 
för årskurs 3 och att det skulle vara relativt nyutgivet material, analysen har fokuserat 
på avsnitten för bråk. 
 
Resultatet visade på att läromedlen hade en variation av representationsformerna men 
att bild, symbol och text var de mest framträdande för att förtydliga bråkbegreppet. Vi 
kunde via resultatet utläsa vad som skulle behövas kompletteras i undervisningen och 
användningen av valda läromedel för att få en bred variation i undervisning kring 
bråk. Genom en analys av läromedlen bidrar studiens resultat till en medvetenhet 
kring eventuella brister och hur dessa kan kompletteras i undervisningen.  

Nyckelord 
 
Läromedelsanalys, bråk, variationsteorin, representationsformer och matematik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Anette Bagger för god handledning och 
stöttning till vår uppsats!  
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1 Inledning 
 
Vi har gjort en läromedelsanalys för att bidra med kunskap om hur läromedel erbjuder 
möjlighet att utveckla begreppsförmågan inom området bråk. Bråk kan anses vara en 
viktig byggsten för att elever ska få en förståelse för andra områden inom matematik 
så som algebra, procent och decimaltal (Löwing, 2008). Aspekten, bråk som en del av 
helhet är den vanligaste infallsvinkeln som eleverna får möta först i området bråk 
(Löwing, 2008; Nunes & Bryant, 2010), vilket vi har valt att fokusera på i studien. 
Bråk är något som består av många olika delar exempelvis kan det vara hälften, 
fjärdedelar och procentdelar och oftast presenteras bråk på flera olika sätt i 
matematikböcker. Det kan framställas som allt från tårtbitar till symboler och text 
vilket kan leda till att bråk blir ett svårt begrepp att förstå eftersom de förekommer i 
många olika situationer (Kilborn, 2014).  
 
I läroplanen (Skolverket, 2011) står det att eleverna ska genom undervisningen ges 
förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp. 
Häggblom (2013) antyder att begreppsförståelsen i matematik är en 
grundförutsättning för att förstå det matematiska språket när lärare undervisar och för 
att förstå matematik i böckerna. Som lärare bör man vara observant på vilka 
kunskaper en elev har angående ett begrepp. Där ingår också att identifiera de 
förkunskaper som behövs för att eleven ska förstå begreppet. Häggblom (2013) 
hävdar att taluppfattning är en av grunderna för inlärning av matematik, vilket är 
nödvändigt för att behärska och förstå talomvandling mellan bråkform, decimalform 
och procentform. I den aktuella läroplanen under rubriken centralt innehåll för 
matematik för årskurs 1-3 omnämns naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras 
användning i vardagen (Skolverket, 2011). Läromedlen ska ge eleverna 
förutsättningar att kunna beskriva hur delarna av bråk kan benämnas och uttryckas 
som enkla bråk samt hur de kan förhålla sig till naturliga tal. Det är viktigt att 
eleverna får med sig dessa kunskaper för vidareutveckling i sin förståelse i området 
tal i bråkform.  Eleverna kan ha svårt att förstå att delar av helheter kan ha olika 
storlekar och att de kan se olika ut. Problemet uppstår när eleven ska jämföra olika 
delar med varandra. Även när det gäller sifferformen, 1/2 är det samma som 2/4. 
Risken finns att eleverna bara kan se delar av det hela i tårtbitar. Det är viktigt att 
eleverna får se olika bilder på hur delar kan se ut (Malmer, 1990). Det är 
betydelsefullt att eleverna förstår hur det hänger ihop och där kan olika 
representationsformer hjälpa till i förståelsen för hur bråk fungerar och används på 
olika sätt (Johansson & Qvarfordt 2017).  
 
Som lärare har man ett stort ansvar för att eleverna ska kunna tillägna sig nödvändig 
kunskap för att klara kursplanens mål. Detta ansvar kan kännas tungt att axla för 
många lärare eftersom det finns många olika kunskapsområden som eleverna ska 
undervisas i. De viktigaste delarna i matematik tas automatiskt upp i läromedlen och 
för en del lärare kan det vara en stor trygghet att luta sig mot ett specifikt läromedel 
(Johansson, 2009). Enligt skolverkets rapport från 2003 står det att om en lärare 
använder sig av ett läromedel som är genomtänkt och pedagogiskt kan leda till att det 
blir en undervisning som eleverna får en god förståelse för (Skolverket, 2003). En 
matematiklärare får själv och tillsammans med sina elever bestämma hur 
matematikundervisningen ska läggas upp och behöver därmed inte använda sig av ett 
läromedel. Men eftersom många lärare i de svenska skolorna idag använder och 
förlitar sig starkt på läromedlets potential och därigenom planerar sin undervisning så 
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bör matematikböcker få med alla delar från lgr11 (Skolverket, 2011) samt olika 
representationsformer. Detta för att alla lärare ska kunna ge alla elever en möjlighet 
till en likvärdig kunskapsutveckling. Det här arbetet kommer bidra med kunskap om 
vilka av de utvalda läromedlen som varierar innehållet för en bred 
kunskapsutveckling i bråk. Denna undersökning kommer även bidra med kunskap om 
hur man som lärare kan förstå och se olika variationer på uppgifter i 
matematikböcker.  
 
I en tidigare studie som vi har genomfört pekade resultaten mot att om läraren 
använde sig av olika representationsformer i undervisningen kunde elevernas lärande 
stärkas av den variation av uttrycksformer som då uppstod (Johansson & Qvarfordt, 
2017). Genom våra vfu-perioder och fältstudiedagar har vi sett hur flera lärare endast 
använder sig av matematikboken och att de sällan går utanför bokens utformning det 
vill säga ordningen och innehållet. Det betyder att matematikboken måste innehålla 
alla delar från läroplanen för matematik för att kunna ge en god kunskapsutveckling 
som möjligt hos eleverna. Då alla elever lär sig på olika sätt är 
representationsformerna en bra grund för ett varierat lärande (Johansson & Qvarfordt, 
2017). Intentionen med analysen av läroböcker är att titta på utvalda matematikböcker 
för att se vilka som använder sig av representationsformer och genom dem innehåller 
ett varierat kunskapsinnehåll för bråk. Det är viktigt som lärare att förstå hur 
matematikböcker är uppbyggda och hur de kan se ut samt fall alla delar motsvarar 
läroplanens syfte och kunskapskrav (Skolverket, 2011). Genom en 
läromedelsgranskning kan man på så sätt få en ökad förståelse för vilka 
matematikböcker som innehåller den typ av kunskap som vi vill förmedla till våra 
elever.  
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2 Syfte  
 

Syftet är att bidra med kunskap om hur läromedel erbjuder möjlighet att utveckla 
begreppsförmågan inom området bråk.  

2.1 Frågeställningar 
 

- Vilka representationsformer används i matematikböcker för bråk? 
- Hur	ser	de	inledande	uppgifterna	ut,	om	bråk,	i	matematikböckerna? 
- Vilka kritiska drag och aspekter kan vi se gällande begreppsförmågan utifrån 

variationsteorins variationsmönster?  

2.2 Avgränsning 
 
Studien avgränsas i sitt problemområde genom att fokusera på del av helhet inom 
området bråk, samt har en avgränsning gjorts till två läromedel. De läromedlen som 
är utvalda är utefter Lgr 11.  
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 3 Litteraturgenomgång 
 
I kommande avsnitt kommer läromedel beskrivas på grund av att lärare idag använder 
sig främst av läromedel i matematik, därför är det av betydelse att titta på läromedel 
samt fördelar och nackdelar med att använda ett läromedel. Eftersom syftet för 
studien är att bidra med kunskap om hur läromedel erbjuder möjlighet att utveckla 
begreppsförmågan inom området bråk kommer olika avsnitt behandlas. Avsnitten är 
läromedel, fördelar och nackdelar med matematikböcker, bråk i undervisningen 
därefter kommer beskrivning av bråkbegreppet sedan tas det upp bråk som del av 
helhet. Fortsättningsvis kommer olika aspekter om bråk beskrivas för att ge en större 
förståelse av studien. Dessa områden är viktiga att läromedlen belyser för att man ska 
kunna utveckla begreppsförmågan i bråk. Avslutningsvis kommer en beskrivning av 
representationsformerna, detta för att förtydliga hur representationsformerna kan 
påverka läromedlets roll för begreppet bråk.  

3.1 Läromedel  
 
Enligt Skolverkets rapport från 2003 står det att om en lärare använder sig av ett 
läromedel som är genomtänkt och pedagogiskt kan det leda till att det blir en 
undervisning som eleverna får en god förståelse för. I skolverkets rapport står det 
också att färdighetsträning går före förståelse samt att läroboken har en central roll i 
matematikundervisningen. Men om det bara används läromedel blir det inte en 
pedagogisk och produktiv undervisning. Det blir en för ensidig undervisning vilket 
kan leda till att eleverna inte blir motiverade för ämnet matematik samt att eleverna 
inte får en fördjupad förståelse i ämnet (Skolverket, 2003).  
 
Professorn Barbro Grevholm betonar att läromedel är en tolkning som gjorts av 
läroplanen. Läromedel har ett stort fokus i undervisningen, därför är det viktigt att de 
är granskade på rätt sätt (2014). Skolinspektionens(2010) granskning visar att många 
lärare litar på att läroboken är utformad på ett rimligt sätt i förhållande till 
ämnesplanen. Dock betonar skolinspektionens granskning (2010) även hur viktigt det 
är hur läraren använder läroboken för att eleverna ska få en så omväxlande 
undervisning som möjligt. I Sverige är läromedel inte granskade på samma sätt 
eftersom alla tolkar på olika vis och det är författarna och förlagen som gjort 
tolkningar. Det är inte en konkretisering som kontrollerats av staten utan det ligger på 
lärarens ansvar sedan att se till att undervisningen följer den nationella läroplanen 
(Grevholm, 2014).  

3.1.2 Fördelar och nackdelar med matematikböcker  
 
Englund (1999) hävdar att läromedel och som i det här fallet, matematikböcker kan 
vara till ett stort stöd för många lärare. Det blir en stor trygghet i att använda sig av 
läromedlen för att få stöttning till att arbeta för och mot målen i läroplanen, eftersom 
många av de läromedel som finns idag utgår från läroplanen. När man använder sig av 
de olika läromedlen är det viktigt att läraren granskar läromedlen kritiskt så att det 
hela tiden finns en tanke med undervisningen samt att alla delar från läroplanen finns 
med så det blir en givande undervisning (1999).   
 
En nackdel med läromedel som Englund (1999) antyder är om läraren själv inte får 
välja ut läromedel. Det kan i sin tur leda till något negativt eftersom lärare kanske inte 
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känner sig helt nöjd med det utvalda läromedlet och det kan i sin tur påverka 
undervisningen (1999). Brändström (2003) antyder att vissa läromedel inte speglar 
elevernas fritidsintresse och att det inte är jämnt fördelat mellan könen i uppgifterna i 
läromedlen. Om inte läromedlet fångar elevernas intresse kan det bli svårt för 
eleverna att fördjupa och utveckla sin kunskapsutveckling. Därför kan det vara av stor 
betydelse om läraren får välja läromedel själv och att de granskas på rätt sätt 
(Englund, 1999).  

3.2 Bråk i undervisningen 
 
Enligt kursplanens centrala innehåll ska eleverna i årskurs 1-3 arbeta med del av 
helhet och del av antal. Där ska eleverna kunna hur delarna kan benämnas och 
uttryckas som enkla bråk som hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal 
(Skolverket, 2011). I läroplanens syfte för matematik står det att eleverna ska genom 
undervisningen få förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande 
matematiska begrepp (2011). Ett sådant grundläggande begrepp är bråkbegreppet. 
Kilborn (2014) antyder att under senare år har vissa läromedel tonat ner bråkens 
betydelse där fokus varit mer på de rationella talens decimalform. Troligtvis är 
grundtanken att man vill tillrättalägga och förenkla undervisningen för eleverna.  

3.2.1 Beskrivning av bråkbegreppet  
 
För att förstå benämningen bråk, behövs en fördjupning och en beskrivning av själva 
bråkbegreppet. Ordet bråk kommer från det medellågtyska ordet brok som betyder 
brytning eller brutet tal (Nationalencyklopedin, 2017). Svenska akademins ordboks 
förklaring av bråk är brutet tal eller delar av ett tal som är uppdelat i flera lika stora 
delar. Kilborn (2014) och McIntosh (2009) antyder att området tal i bråkform inte 
tillhör elevers vardagstänkande utan det har istället ersatts med decimaltal. Vilket 
tyder på själva symbolspråket där man ser talets betydelse mer tydligt via decimaltal 
som 0.5 istället för bråktal med exempelvis talet ½. Enligt McIntosh (2009) kan 
användandet av bråk ses som ett verktyg att dela upp en viss mängd eller helhet. Det 
finns många fördelar med decimaltal dock finns det även vissa nackdelar som 
exempelvis deras oförmåga att vid vissa tillfällen uttrycka enkla och exakta resultat 
(McIntosh, 2009). Engvall (2013) beskriver hur betydelsefullt användandet av de 
centrala begreppen och symbolspråket är i matematik. Både när det gäller 
kommunikation mellan lärare och elever samt i matematikböcker. Det är viktigt att 
elever blir bekanta och använder sig av det när de ska arbeta med exempelvis bråk.  

3.2.2 Olika aspekter om bråk 
 
Själva bråkbegreppet är svårt och kan vara komplicerat för många elever där de har 
svårt att utveckla sin förståelse för begreppet (Clarke, Roche & Mitchell, 2008).  
Själva begreppet bråk är inte enbart svårt och utmanande för eleverna utan även för 
många lärare. En förklaring kan vara på grund av bristande vardagserfarenhet så som 
att man inte använder sig av vissa matematiska uttryck som man använder sig av när 
man jobbar med bråk (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001; Löwing, 2006).  
 
Kilborns (2014) förklaring till att bråk är ett svårt begrepp att förstå är på grund av att 
det förekommer i många olika situationer och förklaras och beskrivs på många olika 
sätt, vilket kan bli förvirrande för elever. Kilborn beskriver ytterligare hur bråk kan 
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anta skepnaden som ett tal, andel, del av en helhet, del av ett antal samt som ett 
förhållande.  

3.2.3 Bråk som en del av helhet 
 
Den vanligaste infallsvinkeln som elever möter först angående bråk i 
matematikundervisningen är aspekten; bråk som en del av en helhet (Löwing, 2008; 
Nunes & Bryant, 2010). Bråk som en del av helhet bygger på en likadelningsprincip, 
vilket är när varje del i helheten är uppdelad i lika stora delar (Kilborn, 2014; 
McIntosh, 2009). När man talar om begreppet helhet kan det exempelvis vara en 
cirkel, men det kan också vara fem cirklar som utgör en helhet tillsammans. En del av 
en helhet kan exempelvis vara 1/5 av en cirkel. Dock kan det även vara 1/5 av fem 
olika cirklar.  
 
I en undersökning som Hallet, Nunes, Bryant och Thorpe (2010) genomfört, har 
påvisat att bråk sett som del av helhet är enklast för elever att förstå. De fastslog även 
i sin undersökning att elever utvecklar begrepp och tillvägagångsätt i olika takt och på 
olika sätt. En annan del som de fick fram i undersökningen var att eleverna lär sig det 
läroplanerna beskriver som de ska kunna i de olika årskurserna. Därför är det ingen 
tillfällighet att elever har enklast för bråk som en del av helhet utan mer ett resultat att 
undervisningen om bråk främst behandlar denna aspekt (McIntosh, 2009; Kilborn 
2014). 
 
McIntosh (2009) hävdar dock att det finns vissa problem kring inlärning av bråk som 
en del av helhet. Malmer och Adler (1996) påstår att vissa elever saknar kunskap och 
förståelse i de fall där delarna av en helhet ska vara lika stora. Begrepp som en halv, 
fjärdedel och åttondel är oftast inga problem utan det blir mer när begreppen tredjedel 
och femtedel ska läras in som det kan uppstå problem. När elever inte har förståelse 
för tredjedelar och femtedelar blir det synligt att eleverna inte utvecklat förståelse för 
att samtliga delar ska vara lika stora (McIntosh, 2009).  

3.3 Representationsformer  
 
I denna studie har vi valt att utgå ifrån variationsteorin som kommer från 
fenomenografin. Fenomenografin utgår ifrån att alla människor ser saker, och lär sig 
saker på olika sätt (Lo, 2014). En varierad undervisning behövs då för att alla elever 
ska få samma förutsättningar för lärande (Holmqvist, 2004).  Eftersom lärare idag 
förlitar sig starkt på läromedel, så behöver även läromedlet vara varierat för att det ska 
bli en variation så alla elever kan få möjlighet till liknande kunskapsutveckling 
(Johansson, 2009).  
 
Emanuelsson (1995) hävdar att elever kan få bättre förutsättningar till att förstå 
matematik på ett djupare sätt om matematik representeras på olika sätt och via ett 
varierat arbetssätt. Duval (2006) fortsätter på samma linje och hävdar att matematik 
måste representeras på något sätt för att kunna uttryckas. Genom att 
representationsformerna då används för att förklara matematiska begrepp på olika sätt 
kan man ge eleverna mer lika förutsättningar för att förstå matematik. Bergsten, 
Häggström och Lindberg (2001) talar om fem olika representationsformer som vilket 
matematiskt innehåll kan uttryckas genom; symboler, språk, verklighet, bildmodell 
och konkret modell. Duval (2006) påtalar att det är av yttersta vikt att man som lärare 
eller pedagog har en kunskap om hur respektive representationsform samverkar med 
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varandra men också dess funktion i matematiken, för att eleverna ska uppnå en 
djupare förståelse. Bergsten, Häggström och Lindberg (2001) skriver att för att få en 
djupare förståelse av matematiken bör undervisningen innehålla ett varierat arbetssätt 
med hjälp av olika representationsformer. Det redan kända hos eleverna som till 
exempel det skrivna och det talade språket, översatts då till något abstrakt som en 
symbol, siffra eller figur, eftersom lektionsinnehållet förankras och utgår ifrån 
uttrycksformer som eleverna är förtrogna med. Lester (2007) menar att det är viktigt 
att ta i beaktning vilken eller vilka representationsformer som bör användas i 
undervisningen. Avgörande faktorer kan vara hur långt eleven har kommit i sitt 
matematiska tänkande eller vilken typ av uppgift det gäller. Om det finns en variation 
mellan de olika representationsformerna kan ett gynnsamt lärtillfälle skapas. 
Emanuelsson (1995) menar å sin sida att ett och samma fenomen som uttrycks på 
flera olika sätt ibland kan upplevas som krångligt för eleven. Emanuelsson påtalar då 
att övergången mellan de olika representationsformerna bör tydliggöras för eleverna. 
Lester (2007) fortsätter på samma spår och menar att variation är en förutsättning för 
lärande. Det är viktigt att eleverna får arbeta med matematiken på olika sätt. Lester 
fortsätter med att det är en orealistisk tanke att det bara skulle finnas ett enda 
undervisningssätt som skulle fungera i alla situationer. 

3.3.1 Konkret modell  
 
Konkret modell innebär att eleverna använder sig av konkreta material i olika former 
när de arbetar med att lösa en uppgift. Exempel på olika konkreta material kan vara 
pärlor, plastbjörnar, makaroner och pengar. Bergsten, Häggström och Lindberg 
(2001) talar om konkret modell och menar att det innebär att göra något i verkligheten 
eller att arbeta med fysiska föremål. Något som även Engvall (2013) talar om är att 
elever i många fall behöver ha hjälp av konkreta föremål för att förstå det 
matematiska språket. Det finns särskilt laborativt material som är speciellt framtaget 
för att användas i olika pedagogiska syften. Dessa material används oftast för att 
konkretisera olika abstrakta matematiska problem för eleverna. Hwang och Nilsson 
(2003) hävdar även de att för att hjälpa till i begreppsbildningen, kan det konkreta 
materialet vara ett bra stöd för tanken hos eleverna. Det framtagna materialet kan ses 
som ett hjälpmedel för att på ett enkelt och konkret sätt visa för eleven att 
matematiken fungerar i verkligheten. Det kan också användas som en brygga mellan 
det abstrakta och konkreta. Det kan dock vara så att eleverna behöver gå över den här 
bryggan flera gånger för att eleverna ska kunna utveckla en djupare förståelse av ett 
matematiskt problem. 

3.3.2 Bildmodell  
 
När man talar om bildmodell så innebär det att eleverna med hjälp av bilder ska lösa 
en uppgift. Det kan handla om att eleverna ska räkna bollar, exempelvis kan uppgiften 
lyda: Hur många blåa och röda bollar ser du tillsammans på bilden? Bilden kan då 
visa ett antal bollar av de olika färgerna, exempelvis 4 röda bollar och 6 blåa bollar. 
Eleverna ska då med hjälp av bilden till textuppgiften kunna svara på frågan hur 
många bollar det finns tillsammans genom att eleven helt enkelt räknar antalet röda 
och blå bollar. Ahlberg (2000) talar om att främja utvecklingen av elevernas förmåga 
att variera sättet de löser sina uppgifter på och att det ofta kan finnas flera korrekta 
svar. Vidare hävdar Ahlberg att för att främja detta är det viktigt att både låta eleverna 
förklara men också redovisa sina tankar kring en matematikuppgift, genom att 
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eleverna får måla och rita till. Bergsten, Häggström och Lindberg (2001) hävdar att 
det är vanligt att många elever tror att en matematikuppgift endast har ett korrekt svar 
och att det endast finns ett korrekt sätt att lösa den på. Ahlberg (2000) menar då att 
man skulle kunna låta eleverna berätta och visa sina lösningar för varandra och på det 
sättet kan man då delge eleverna flera olika lösningsförslag på en och samma uppgift. 
Vidare hävdar Ahlberg att representationsformen bild är särskilt gynnsam med elever 
i de yngre skolåren eftersom många barn sedan tidigare har erfarenheter av att både 
rita och måla (2000). 

3.3.3 Språk 
 
Representationsformen språk handlar om att kunna samtala om matematik i skolan, 
att man kan diskutera och prata om uppgifter till exempel, men det handlar också om 
språk i skrift. Inom matematikundervisning fungerar det talade språket som ett 
verktyg mellan eleven och matematiken och det är den vanligaste uttrycksformen 
inom just matematikundervisning. 
 
Något som både Vygotskij (1986) och Hiebert (2003) hävdat är att lära och utveckla 
matematik krävs det social interaktion med andra människor. Genom att elever får 
samtala, redovisa och diskutera olika lösningar av matematikuppgifter tillsammans 
med andra likasinnade ger det en bättre förutsättning för att utveckla en god 
matematikförståelse.  Setati och Adler (2000) skriver även de om att för att eleverna 
ska kunna fördjupa sin förståelse av att matematik både kan representeras och 
uttryckas på många olika sätt behöver eleven lyssna men också ta del av varandras 
förslag och tankar kring hur en uppgift skulle kunna lösas. Författarna fortsätter 
vidare med att man som lärare skulle kunna ha olika typer av aktiviteter som bjuder in 
eleverna till att ha både diskussion kring matematiken men också kunna utbyta tankar 
kring den för att öva upp förmågan att uttrycka sig genom det matematiska språket. 
Något som även Pimm (1987) talar om är att det är lärarens ansvar att styra 
kommunikationen i klassrummet och därigenom faktiskt skapa ett tryggt 
undervisningsklimat som inbjuder till samtal och diskussion i klassen. 

3.3.4 Symboler 
 
Representationsformen symboler är exempelvis 3+6, alltså uppgifter med siffror. 
Bergsten, Häggström och Lindberg (2001) skriver att siffror, additions- och 
subtraktionstecken, bråkstreck och algebraiska symboler innefattar det symboliska 
språket. En förutsättning för att förstå det matematiska språket är enligt Ahlberg 
(2000) förståelsen av symbolspråket. Ahlberg påtalar dock att innan man introducerar 
dessa begrepp bör eleverna möta konkreta exempel, för att förstå betydelsen av de 
abstrakta symbolerna. Detta för att de ska få en innebörd och mening hos eleverna. 
Doverborg (2012) hävdar att man bör lägga fokus på taluppfattning hos eleverna i de 
yngre åldrarna. Att eleverna utvecklar en god taluppfattning tidigt gynnar dem i deras 
fortsatta utveckling i matematik. För att elever ska upptäcka olika matematiska 
mönster och samband är det viktig att eleverna tillåts att kreativt undersöka och 
laborera med matematiken. Ahlberg (2000) talar om att låta elever successivt ta del av 
det matematiska symbolspråket genom att man ger utrymme för att samtala, diskutera 
och redovisa olika lösningar inom matematik i klassrummet. 
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3.3.5 Verklighet 
 
Representationsformen verklighet innebär att uppgifterna i matematiken har en 
verklighetsanknytning. Ahlberg (2000) hävdar att elevers erfarenhetsvärld kan vidgas 
genom att vi väcker deras nyfikenhet och lust att lära genom att låta eleverna arbeta 
med matematik som kan knytas till deras verklighet. Förmågan att fånga matematiken 
i vardagen är egentligen inte så svårt, och det krävs minimalt med planering för att få 
in verklighetsanknytning matematik. Det kan ske i stort sett var som helst och när som 
helst. Eleverna kan exempelvis få leta efter olika geometriska former i klassrummet, 
de kan spela olika spel på dator eller iPad eller kan de leka affär på ett enkelt vis och 
på så sätt få in verklighet i matematikundervisningen. Löwing och Kilborn (2002) 
hävdar att genom att koppla matematiken till verkligheten även utanför klassrummet 
kan eleverna gynnas ytterligare. Det kan vara så vardagliga händelser som att hitta rätt 
buss, dela karameller med en kompis så att de får lika många var, duka bordet åt rätt 
antal middagsgäster eller ett besök i affären. Ahlberg (2000) hävdar dock att i dessa 
situationer, som sker utanför skolan, är barnen oftast inte medvetna om att det är 
matematik de använder sig av. Genom att vi tar tillvara på elevernas kunskaper och 
dessutom vidareutvecklar dem, kan eleverna få användning av dem under hela sitt liv. 

3.4 Kritiska aspekter med representationsformer 
 
I alla de representationsformer som tagits upp i ovanstående text kan det finnas olika 
kritiska aspekter. Dessa kritiska aspekter är inte samma som i variationsteorins 
variationsmönster utan det behandlar kritiska aspekter i själva användandet av 
representationsformerna i undervisningen. Det kan vara bra att vara medveten om 
kritiska aspekter gällande representationsformerna för att göra undervisningen mer 
begriplig för eleverna. Genom att läraren uppmärksammar kritiska aspekter kan 
eleverna bli mer medvetna om hur de går tillväga för att komma fram till sitt svar i en 
uträkning (Lo, 2014). Vi har valt att rikta in oss på lite olika exempel gällande 
laborativt material. Det finns både positiva och kritiska aspekter av att arbeta med 
laborativt material, som ingår i den konkreta representationsformen. Som tur är finns 
det fler positiva aspekter än kritiska men det är ändå viktigt att titta på några av de 
kritiska aspekterna. En viktig aspekt är att materialet används på rätt sätt menar 
Engvall (2013). Engvall menar här att det laborativa materialet ska användas som det 
är tänkt och inte till att leka med. Materialet ska visa vad som händer vid olika 
uträkningsmetoder, samt visa lösningstrategier på ett konkret sätt för eleverna. 
Laborativt material har oftast vackra färger och inbjudande former, dock finns det 
vissa risker med att materialet är tillverkat på detta sätt, eftersom att det lätt kan 
missförstås för att vara ett lekmaterial. Engvall poängterar här pedagogens roll som 
ytterst avgörande för om materialet faktiskt leder eleverna till förståelse och kunskap. 
Engvall (2013) menar att om eleverna planlöst får använda materialet som till 
exempel en avslappnande aktivitet i slutet på lektionen eller att leka med, finns det en 
risk att elevernas fortsatta utveckling hämmas i ämnet eller helt enkelt avstannar. 
Ahlberg (2001) menar att förståelsen för det matematiska symbolspråket och dess 
abstrakta tecken är en förutsättning för att eleverna ska kunna lösa skriftliga 
matematikuppgifter. Om läraren introducerar abstrakta symboler innan eleverna 
hunnit få begreppsförståelsen, finns det en risk att symbolerna missförstås. Om 
konkreta och tydliga exempel ges successivt till eleverna kan det hjälpa till att förstå 
det matematiska symbolspråket för eleverna. Engvall (2013) talar om en annan kritisk 
aspekt nämligen att en hel del tid läggs på enskilt arbete för eleverna i 
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matematikundervisningen. Istället för att tid läggs på olika aktiviteter som kan öppna 
upp för ett utbyte av tankar och diskussioner läggs alltså mycket av tiden på att 
eleverna arbetar enskilt i sina matematikböcker. Engvall fortsätter med att det inte är 
ovanligt att läraren i en klass står för den största delen av kommunikationen. 
Sammanfattningsvis har forskning om problemområdet visat sig vara att det är 
avgörande hur elever och lärare talar med varandra för elevernas inlärning. Hiebert 
(2003) hävdar då att kvaliteten på samtalen spelar en väldigt viktig roll i 
undervisningssammanhanget. Ändå visar det sig att läraren oftast är den som pratar 
mest vid utredningar av matematiska problem, förklaringar och vid genomgångar. 
Författaren fortsätter med allt som oftast ger inte detta eleverna särskilt mycket tid till 
att diskutera matematik varken med läraren eller med varandra. 
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4 Teori  
 
I kommande avsnitt presenteras studiens teori; variationsteorin. Vid en analys kan 
variationsteorin fungera som ett ramverk och en vägledning (Lo, 2014). Eftersom 
syftet var att bidra med kunskap om hur läromedel erbjuder möjlighet att utveckla 
begreppsförmågan inom området bråk passar variationsteorins syn på varierad 
undervisning. Variationsteorin är en lärandeteori där lärandet ses som att utveckla 
förmågor och kompetenser (Lo, 2014).  

4.1 Variationsteorin  
 
Grunden till variationsteorins utveckling utgår från fenomenografin vilket handlar om 
hur vi människor upplever ett fenomen eller en sak på olika sätt (2014). 
Variationsteorin är en lärandeteori där lärandet ses som att utveckla förmågor och 
kompetenser (Lo, 2014). Marton & Booth (2000) beskriver variationsteorin som en 
effektiv metod för inlärning hos elever. Holmqvist (2004) hävdar att ett varierat 
inlärningssätt behövs eftersom människor förstår, lär och uppfattar saker på olika sätt. 
Variationsteorin handlar om en varierad undervisning och att det behövs ett varierat 
inlärningssätt. Själva teorin grundas på att allt lärande kräver variation av olika slag 
(2004).  Det är lärandeobjektet som är i fokus när det gäller variationsteorin, vilket 
handlar om vad det är som ska läras ut. Om läraren ska undervisa utifrån 
variationsteorin är det avgörande att läraren vet vilket lärandeobjekt som skall läras ut 
till eleverna (Lo, 2014).  

4.2 Kritiska drag och aspekter 
 
Variationsteorins variationsmönster och fenomenografin har ett ömsesidigt fokus 
vilket är att teorierna beskriver kritiska aspekter och skillnader i ett visst 
ämnesområde där lärandeobjektet är i fokus. Dock utgår variationsteorin mer på 
lärarens presentation av ämnesområdet i form av ”learning studies”. ”Learning 
studies” handlar om en teknik för lektionsanalys och den utgår från variationsteorins 
grund. Det som skall läras behöver riktas mot ett objekt. Uppstår det diskussioner 
eller om man pratar om själva lärandet går det inte att undvika om vad det är som ska 
läras (Svensson, 1997).  

”Kritiska aspekter syftar på en dimension av variation medan kritiska drag är ett värde 
i denna dimension av variation” (Lo, 2014;80). I varje lärandeobjekt som i det här 
arbetet är om bråk gällande del av helhet, finns det ofta olika kritiska aspekter och 
kritiska drag (2014).  Holmqvist (2004) hävdar att momenten då vi lär oss är när vi 
märker förändring i vår förståelse av omvärlden. De kritiska ögonblicken när ett 
lärande möjliggörs för eleven är genom undervisningens variation av lärandeobjektet. 
För att elever ska kunna urskilja objekt krävs en variation av aspekten. Dock kan man 
inte variera allt eftersom det kan bli svårt att urskilja och något måste vara konstant. 
Ett exempel kan vara att lära sig siffran sju och då visa sju bananer, sju hundar och sju 
bilar. För att förstå vad siffran sju innebär behöver man få erfarenhet av variationen 
sju. Begreppet sju betonas och representationsformerna av det varierar för att eleven 
ska förstå att sju symboliserar ett antal av något och inte föremålen i sig (Holmqvist, 
2004).  
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4.3 Lärandeobjekt 
 
Marton & Booth (2000) hävdar att man ser lärandet i variationsteorin som att utveckla 
förmågor och kompetenser samt för att lära sig se vissa saker på ett visst sätt. Lo 
(2014) antyder att inom variationsteorin kallar man det som skall läras ut för 
lärandeobjekt. Eftersom alla elever uppfattar lärandeobjekt på olika sätt är det av stor 
betydelse att läraren har en förståelse för vilka drag som bygger upp lärandeobjektet 
(Marton & Booth, 2000). Holmqvist Olander & Nyberg, (2014) antyder om 
variationsteorin används i undervisningen behöver lärarna först och främst ta reda på 
elevernas förkunskaper i det område de ska börja arbeta med. Om läraren tar upp ett 
nytt område i matematiken så som bråk behöver lärarna ta reda på elevernas 
förkunskaper för att granska nivån samt vad undervisningen ska fokuseras på. När 
sedan läraren vet elevernas förkunskaper kan undervisningen anpassas och vara på en 
nivå som alla elever kan förstå (2014).  
 
I variationsteorin utgår man att alla människor tolkar världen på olika sätt. De kritiska 
dragen hos lärandeobjektet kommer avgöra hur fenomenet tolkas. Att finna dessa 
kritiska drag är av grunderna för en bra och god inlärningsmetod när det gäller 
undervisning (Marton, 2000). Marton fortsätter med att påpeka om vad som är kritiskt 
för en person vid inlärning inte behöver vara det för andra. Det som blir och är kritiskt 
är beroende av lärandeobjektet samt det lärande subjektet (2000).  

Lo (2014) hävdar om man har tydliga mål förväntas lärare samt elever att lättare 
kunna se vart de är på väg i sitt lärande. För att även kunna lära ut till andra personer 
måste den personen som lär ut, se till att den lärande individen kan urskilja samma 
drag av lärandeobjektet. Om inte läraren eller eleven förstår eller kan utskilja samma 
drag av lärandeobjektet kommer det vara svårt för läraren att förmedla det tilltänkta 
budskapet samt svårt för eleven att ta emot budskapet. Det är då det kan uppstå 
missförstånd och vissa misstolkningar i elevers inlärning samt i lärarens undervisning 
(Lo, 2014).  

4.4 Variationsmönster 
 

I området variationsmönster finns fyra stycken olika mönster, kontrastering, 
generalisering, separation och fusion (Cheng & Ho, 2008). Dessa fyra olika 
inriktningar/dimensioner ger elever möjligheter att urskilja de aspekter som är viktiga 
för inlärning av en viss kunskap som exempelvis bråk.  

Kontrastering är när eleven upplever något specifikt som kan jämföras med objektet 
eller det studerande området. När man som läraren utgår ifrån kontrastering bygger 
man upp kunskap från det eleven redan vet och förstår, till exempel om man pratar 
om kvadrater. Om lärandeobjektet är att eleven ska förstå vad en kvadrat är behöver 
man också visa vad en kvadrat inte är, vilket blir en kontrast till lärandeobjektet 
(Cheng & Ho 2008). 

När man pratar om separation i variationsmönster är det när elever ska kunna förstå 
och urskilja kritiska drag och aspekter. När elever kan urskilja lärandeobjektet via 
separation så som till exempel träd, blir det att eleven förstår att det kritiska draget är 
att det är en björk medan den kritiska aspekten är att det är ett träd (Cheng & Ho 
2008). Det tredje mönstret är generalisering, vilket handlar om att kunna generalisera 
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lärandeobjektet, exempelvis, alla björkar är träd men alla träd är inte björkar. Det sista 
mönstret är fusion, fusion handlar om att uppleva flera olika aspekter på samma gång 
(Lo, 2014). Cheng och Ho antyder att fusion handlar om när elever själva vet de 
kritiska aspekterna samt hur de förhåller sig till varandra (2008).  

4.5 Representationsformernas koppling till variationsteorin  
 
De olika matematiska begreppen kan representeras på flera varierande sätt och ha 
olika funktioner. Representationsformerna kan delas in i fem olika kategorier, 
symboler, språk, verklighet, bildmodell och konkret modell (Lindberg, 2001). Vilken 
av representationerna som är att föredra beror på vad den skall användas till men för 
att få djupare förståelse av matematiska begrepp så som bråk måste man erövra olika 
representationer (Bergsten, Häggström, Lindberg, 2001). I kommande text kommer en 
förklaring hur man kan koppla representationsformerna till variationsteorin i den här 
studien.  

Holmqvist Olander & Nyberg (2014) hävdar att när läraren använder sig av 
variationsteorin i sin undervisning behöver läraren först och främst ta reda på själva 
lärandeobjektet, ett lärandeobjekt kan exempelvis vara bråk. Författarna fortsätter 
sedan med att antyda hur viktigt det är att ta reda på elevernas förkunskaper i ämnet 
för att det ska bli rätt nivå för alla elever samt för att läraren ska veta vad den skall 
fokusera på när ett nytt område tas upp i matematikboken.  

Läroboken har en central roll i det matematiska klassrummet, oftast kommer eleverna 
i kontakt med endast en begränsad variation av matematikböcker under skolgången. 
Detta i sin tur sätter större press på att kvalitén på boken uppfyller kraven till 
läroplanen (Skolverket, 2011) samt hur lärare kompletterar boken i sin undervisning 
(Lepik, 2015). Undervisningen kan se olika ut beroende på vilket arbetssätt läraren 
använder sig av (Pettersson, 2008). Det kan till exempel finnas mycket laborativt 
material eller endast ett läromedel tillgängligt som eleverna kan arbeta med. Men som 
lärare måste man ta hänsyn till elevernas behov och förutsättningar när man planerar 
sin undervisning (Löwing, 2004). I undervisningen kan man använda sig av olika 
representationsformer så som, symboler, verklighet, språk, bildmodell och konkret 
modell (Lindberg, 2001). När man introducerar ett nytt område är det viktigt att ta 
något elevnära som kan kopplas till verkligheten (Lo, 2014). Verklighet är en av de 
fem representationsformerna och om man kopplar det till lärandeobjektet kan 
eleverna relatera mer och koppla det till själva lärandeobjektet (Lo, 2014). 
Kontrastering bygger på elevernas förkunskaper och är en betydelsefull del i 
variationsteorin. I läromedlet blir det när något nytt ska läras och introduceras vilket 
leder till att den nya kunskapen byggs på elevernas förkunskaper (2014).  

Det finns vissa kritiska drag man bör ha i åtanke när man arbetar med lärandeobjekt. 
För att kunna förstå och urskilja de kritiska dragen i lärandeobjektet används 
separation. Separation är då eleven kan urskilja lärandeobjektet, eleverna ska förstå 
relationen mellan de olika delarna och helheten (Lo, 2014). T.ex. i bråk måste 
eleverna förstå vad ett bråktal är och vad som är täljare och nämnare samt förstå delar 
av helheter. Arbetar man med bråk som en del av helhet måste eleverna lära sig 
grunderna och förstå att bråktal förklarar storlek och delar. Här kan exempelvis 
representationsmodellerna bildmodell och verklighet styrka förståelsen av bråk.  

Kritiska aspekter är det som måste uppfattas samtidigt som storlek, färg och form för 
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att förstå ett fenomen (Lo, 2014).  Ett läromedel kan belysa ett specifikt begrepp från 
flera olika perspektiv med hjälp av representationsformerna. När eleverna fått ett 
begrepp förklarat som exempelvis bråk, med flera olika representationsformer 
minskas de kritiska dragen i lärandeobjektet. När en separation skett sker en 
generalisering av lärandeobjektet. Generalisering handlar om att kunna generalisera 
lärandeobjektet (Cheng & Ho 2008). Generalisering i bråk kan vara att det är samma 
uppgift men man använder olika former och uppgifter till samma tal exempelvis dela 
upp olika tal i fjärdedelar. I generalisering kan vissa representationsformer användas, 
material, verklighet och bild. När alla delar gåtts igenom så som kontrastering, 
separation och generalisering och fått kunskap om lärandeobjektet som de behöver 
har de nått fusion (2008). Holmqvist (2004) talar om variationsteorin och hävdar att 
den grundas på att allt lärande kräver variation av olika slag. Holmqvist (2004) får 
medhåll från Emanuelsson (1995) som talar om att genom att matematik presenteras 
via ett varierat arbetssätt och på olika sätt ger eleverna en starkare grund till att få en 
djupare förståelse för matematik.  
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5 Metod  
 
I kommande avsnitt kommer tillvägagångssättet av arbetet att behandlas. Val av 
metod, datasamling för studien, urval och genomförande kommer även redogöras 
under avsnittet. Avslutningsvis beskrivs etiska övervägande för studien samt kommer 
studiens tillförlitlighet att diskuteras.  

5.1 Motiv till metod 
 
Eftersom vårt syfte var att bidra med kunskap om hur läromedel erbjuder möjlighet att 
utveckla begreppsförmågan inom området bråk så passade variationsteorins syn på 
varierad undervisning. Marton & Booth (2000) skriver om variationsteorin som utgår 
från fenomenografin. Marton & Booth menar att för att det ska vara möjligt att lära 
måste man genom teorin fokusera på vad som ska läras och hur innehållet kan se ut 
(1997). Om alla elever ska få samma förutsättningar för förståelse och lärande behövs 
en varierad undervisning. Holmqvist (2004) talar om variationsteorin och hävdar att 
den grundas på att allt lärande kräver variation av olika slag. Holmqvist (2004) får 
medhåll från Emanuelsson (1995) som talar om att genom att matematik presenteras 
via ett varierat arbetssätt och på olika sätt ger eleverna en starkare grund till att få en 
djupare förståelse för matematik. Vi har i vår studie undersökt hur matematikböcker 
framställer bråk med hjälp av representationsformerna. Representationsformerna är en 
form av variation som genom tidigare undersökning (Johansson, Qvarfordt 2017) 
visat sig vara positiv i arbetet med elevers inlärning. Genom att vi använt oss av 
variationsteorin har vi på så sätt kunnat undersöka olika matematikböckers 
användande av representationsformerna. Arbetet kommer innehålla analyser av 
uppgifter i de utvalda läromedlen utifrån de olika representationsformerna. Om ett 
tydligt syfte och olika representationsformerna finns med kan det leda till en mer 
varierad undervisning där eleverna kan få en djupare och bredare förståelse.  

5.2  Val av metod 
 
Valet av metod föll på kvalitativ metod eftersom forskningsfrågorna har ett fokus på 
att få en djupare förståelse av ett begränsat fenomen (Denscombe, 2009).  Det som 
analyserats är vilka representationsformer som använts för bråk i de olika läromedlen 
samt hur bråk framställs utifrån begreppsförmågan i lgr11 för matematik i de utvalda 
läromedlen och om det finns kritiska aspekter inom bråkområdet för elever. Syftet är 
att bidra med kunskap om hur läromedel erbjuder möjlighet att utveckla 
begreppsförmågan inom området bråk. Dalen (2015) hävdar att ett mål med att 
använda intervju som metod inom kvalitativ forskning är att man som intervjuare 
måste försöka förstå utifrån personen som intervjuas. I det här fallet blir det att vi som 
forskare ska förstå matematikböckernas utformning utifrån representationsformerna. 
Patel och Davidsson (1994) hävdar att kvalitativa studier kan användas och 
genomföras på olika sätt, men det som ändå binder dem samman är att ambitionen att 
försöka analysera och förstå helheter. Marton & Booth (2000) menar att kunskap kan 
befästas på ett djupare plan hos eleverna om variation och förståelse för olika 
representationsformer används i undervisningen.  

Vi har valt att intervjua våra läromedel för att skapa en förståelse kring uppgifterna 
utifrån representationsformerna. Frågorna se (Bilaga 1) vi valt ut till uppgifterna har 
samlat in nödvändig kunskap för att kunna svara på våra frågeställningar. Intervjuerna 
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har varit vår huvudsakliga informationskälla för att kunna analysera 
representationsformernas inblandning i bråkräkningen i valda läromedel.  

Vi ansåg att en kvalitativ metod var lämplig att använda utifrån vårt syfte och 
frågeställningars utformning.  Vi valde att ställa frågor till våra läromedel och hade en 
förutbestämd struktur som ansågs som lämplig till studiens syfte och frågeställningar. 
Först och främst tittades det på vilka representationsformer som synliggjordes i 
böckerna. Analysen utgick från följande frågor;  

• Hur	presenterar	läromedlet	området	bråk	i	sin	inledning?		
• Hur	presenterar	läromedlen	området	bråk	som	del	av	helhet?		
• Finns	det	någon	variation	av	bilder	och	 finns	det	något	samband	mellan	

bild	och	text?		
• Presenteras	bråk	på	olika	sätt,	hur	i	så	fall?		
• Kan	eleverna	relatera	till	uppgifterna	om	bråk?	På	vilket	sätt	då?		
• Vilka	variationsformer	kan	vi	se	i	läromedlen?	

Dessa frågor var sedan en hjälp att se hur böckerna behandlade representationsformer, 
frågorna samlade in kunskap och förståelse kring uppgifterna. När vi sedan tittade på 
variationsmönstret genomfördes samma struktur som tidigare. Men samma frågor 
användes inte på samma sätt som till representationsformerna. Vi tittade dock på om 
det fanns några kritiska aspekter i läromedlen när det gäller bråkräkning. Efter det 
analyserades det vilka variationsmönster som förekom i läromedlen, så som 
kontrastering, generalisering och fusion. Frågorna till läromedlen har varit den 
huvudsakliga informationskällan för att kunna analysera representationsformernas 
inblandning i bråkräkningen i valda läromedel (Denscombe, 2009).  

5.3 Urval 
 
Det fanns vissa krav på de läroböcker som skulle analyseras från början, det var bland 
annat att böckerna skulle vara utgivna efter 2011 och därmed bygga på Lgr11. Det var 
även viktigt att böckerna användes ute i skolorna samt att de var avsedda för åk 1-3. 
En annan viktig aspekt var att läromedlen behandlade bråk så mycket som möjligt för 
att det skulle gå att analysera böckerna. Därav valdes två böcker för årskurs tre ut, 
eftersom de i större utsträckning behandlar bråk. Denscombe (2009) skriver om 
subjektivt urval som är när något är medvetet utvalt, vilket är den urvalsprincip som 
vi har använt. Dessa läromedel är medvetet utvalda och vår förhoppning är att de 
kommer ge en värdefull data. Vi tittade i ett par skolor vilka böcker som användes 
och bestämde oss sedan för två olika böcker. Urvalet av läromedel finner vi intressant 
då vi vet att materialet används ute i skolor. Vi ville gärna göra en analys av det 
materialet som fanns på skolor runtomkring i kommunen för att skapa oss en 
uppfattning om hur böckerna framställde bråk. Men eftersom studien skulle bli alltför 
stor om vi tog in alla läromedel från skolor i kommunen valde vi ut två av de nyaste 
utgåvorna med läromedel. Eftersom de valda läromedlen inte gick att låna från 
skolorna, så kontaktade vi förlagen och fick prata med ansvarig utgivare som var 
väldigt tillmötesgående och skickade oss det vi behövde för analysen. Det som var 
svårt att få tag på var själva lärarhandledningarna till materialen, därmed har något 
statistiskt urval inte varit möjligt. 
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5.3.1 Favorit matematik 
 
Favorit matematik är ett basmaterial i matematik med en tydlig struktur. Det är 
läromedel för årskurs 1-6 och materialet är utgivet 2014. Materialet kommer från 
Finland och är helt anpassat efter Lgr 11 (Skolverket, 2011). Läraren och eleverna har 
alltid tillgång till en digital bok där instruktioner och ramberättelser finns inläst. 
Författarna till boken är; Katariina Asikainen, Kimmo Nyrhinen, Pekka Rokka, Päivi 
Vehamas och illustratör för boken är Tarja Ilala.  

5.3.2 Koll på matematik 3 A och 3 B  
 
Koll på matematik är ett läromedel för årskurs 1-6 som kom ut år 2016. Författarna 
för boken är Pernilla Tengvall och Hanna Almström. Båda är verksamma lärare i 
grundskolans årskurser 1-6 samt arbetar de med skolutvecklingsuppdrag. Koll på 
matematik är utformad och inriktad mot de matematiska förmågorna som finns i Lgr 
11 samt inriktad på de kunskapskrav som finns i slutet av årskurs 3 och 6. Bokens 
illustratör är Filippa Widlund. Det finns en bok på höstterminen och en på 
vårterminen som vi valt att studera och analysera.  

5.4 Analysmetod 
 
Efter att datan lästs igenom valdes de delar ut som var mest intressant som 
behandlade ämnet bråk. Dessa delar valde vi senare att ha med i resultatet. Dessa 
delar ansåg vi hjälpa till att besvara frågeställningarna. Frågeställningar är; Vilka 
representationsformer används i matematikböcker för bråk? Hur ser de inledande 
uppgifterna ut, om bråk, i matematikböckerna? Vilka kritiska drag och aspekter kan vi 
se gällande begreppsförmågan utifrån variationsteorins variationsmönster? 
 
Vi har valt att lägga varje läromedel för sig, i olika kategorier i resultat och 
analysdelen, vilka är; läromedlets inledning om bråk, vilka representationsformer 
synliggörs i läromedlet för bråk samt variationsmönster med kritiska drag och 
aspekter. Vi ansåg att genom att ha detta tillvägagångssätt blev resultatet lättare att 
strukturera upp (Denscombe, 2009). Utifrån våra, intervjufrågor, frågeställningar och 
syfte kunde vi strukturera upp den insamlade datan ytterligare. I läromedelsanalysen 
valde vi att analysera de olika delarna med hjälp av representationsformerna. Det 
första som gjordes var att titta på de inledande uppgifterna om bråk angående del av 
helhet och hur de framställdes i böckerna. Efter det kollade vi hur många sidor 
uppgifterna sträckte sig över angående del av helhet. I Mera Favorit Matematik var 
det fyra sidor som berörde del av helhet och i Koll på matematik var det tre sidor som 
berörde området del av helhet. Sedan fortsatte vi att analysera hur 
representationsformerna varierade uppgifterna genom att göra en tabell. Vi tog även 
hjälp av variationsteorins olika delar som är lärandeobjekt, variationsmönster med 
kontrastering, seperation, generalisering och fusion, för att på så vis kunna svara på 
vår frågeställning angående kritiska drag och aspekter. Vi analyserade böckernas 
struktur, textinnehåll samt bilder i läromedlen som behandlade bråk del av helhet. Vi 
har sedan kopplat resultatet till den tidigare forskning som varit betydelsefull i 
området. 
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5.5 Trovärdighet, tillförlitlighet & överförbarhet 
 
För att öka tillförlitligheten kommer läromedlen analyseras två gånger för att vara 
säkra på att vi inte missat något viktigt i läromedlen angående bråk. Genom att vi 
beskrivit urval, metod och genomförande på ett tydligt sätt, kan studiens pålitlighet 
anses god. Med hjälp av vår beskrivning av studien skulle någon annan person kunna 
utföra studien på liknande sätt. Andra forskare ska kunna komma fram till samma sak, 
det betyder att studiens trovärdighet ska gå att bekräfta (Allwood & Erikson 2012). 
Frågorna som ställts till de utvalda läromedlen har varit utformade så att både 
frågeställningarna och syftet kunde besvaras, genom att samma frågor ställts till alla 
läromedlen har trovärdigheten stärkts. Denscombe (2009) talar om överförbarhet och 
menar att det är när en studie kan användas i andra undersökningar. Vi antar att en 
viss överförbarhet är möjlig eftersom analysen i läromedlen kan vara relevant i andra 
undersökningar framöver eftersom bråk ofta kan vara svårt för elever att förstå. 
Genom att vi följde våra intervjufrågor (bilaga 1) till materialet och hade samma typ 
av upplägg i analysen för de två böckerna kunde vi säkerställa att samma grund 
utgjordes, detta ökade då mätnoggrannheten i undersökningarna. Frågorna valdes ut 
med hjälp utifrån syftet och frågeställningen för det här arbetet. Det bidrog till att vi 
kunde få en större tillförlitlighet. Dock kan resultatet av vår studie inte generaliseras 
nationellt, då vi endast sett en mindre del av matematikböckerna som används ute i 
skolorna. Datans trovärdighet kan inte påvisas eftersom studiens omfattning blir 
relativt begränsad. Denscombe (2009) talar om trovärdighet och menar att det innebär 
att kunna visa i vilken utsträckning den insamlade datan är exakt. Det kan vara svårt 
att säkerställa den insamlade datan i vår studie.  

5.6 Etiska överväganden  
 
I ett forskningsprojekt som detta är det viktig att visa respekt för alla inblandande 
människor och det finns då vissa etiska principer som ska följas. Vetenskapsrådet 
(2002) har bestämt att följande etiska principer ska följas, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi kontaktade förlag 
och de ansvariga utgivarna av de valda läromedlen, de blev då tillfrågade om de 
godkände att uppgifter samt bilder blev publicerade i arbetet. Informationskravet 
innebär att vi som forskare måste informera alla personer som berörs av arbetet. När 
det kommer till samtyckeskravet innebär det att de tillfrågade personerna ska få lämna 
sitt samtycke till att deras material används eller inte. Två av förlagen hade inget emot 
att vissa bilder och uppgifter publicerades. Konfidentialitetskravet betyder att man 
inte får publicera personuppgifter men eftersom vi endast analyserat läromedel har 
ingen privatperson påverkats av vår analys. Enligt nyttjandekravet får inte uppgifter 
som vi fått genom det hör arbetet föras vidare. Vi säkerställde även att den insamlade 
informationen endast skulle användas till studien.  
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6 Resultat och analys  
 
Vårt syfte med arbetet var att bidra med kunskap om hur läromedel erbjuder möjlighet 
att utveckla begreppsförmågan inom området bråk. De delar som valts ut till resultat 
och analysdelen är hur läromedlens inledning om bråk är, vilka representationsformer 
som synliggörs gällande bråk i del av helhet samt kolla på variationsmönster med 
kritiska drag och aspekter. Dessa fokusområden ledde till att vi kunde studera 
variationsmönster rörande hur bråk presenterades, vilket i sin tur gjorde att vi kunde 
ta reda på vilka möjligheter att utveckla begreppsförmågan som fanns i läromedlen 
för bråk.  
 
Dessa rubriker i resultat och analysdelen utgår från studiens syfte och 
frågeställningar. Under resultat och analysdelen kommer läromedlen behandlas var 
för sig. Utifrån frågorna till läromedlen var det ovannämnda tre områden som var av 
störst intresse för resultat- och analysdelen samt utifrån studiens frågeställnings och 
syfte. Resultat och analysdelen börjar med att beskriva hur läromedlen beskriver och 
introducerar bråk. Efter det kommer det redogöras vilka representationsformer som 
synliggörs gällande bråk i läromedlen alltså vilka representationsformer som fanns 
och vilka som inte fanns med i läromedlen för bråk. Samt om det användes flera olika 
representationsformer på samma gång och i så fall vilka det var. Därefter kommer 
variationsmönster att beskrivas, dels vilka kritiska aspekter det finns i bråkområdet 
utifrån hur begreppsförmågan i Lgr 11 framställs i läromedlen.  

6.1 Mera Favoritmatematik, 3 B 
 
Den här matematikboken är upplagd som så att den har fem kapitel som är indelade i 
fyra olika områden. Varje område innehåller lektioner, favoritsidor, vad har jag lärt 
mig och Sallys hinderbana. I matematikboken medföljer laborativt material så som en 
karta med cirklar där man kan se vad de olika delarna heter och är, exempelvis en hel, 
halv, fjärdedelar och femtedelar när man ska jobba med bråk. 
 
Kapitel – Mera Favoritmatematiks upplägg är utformat på följande vis 
 
På det första uppslaget inom området lektioner finns bas-uppgifterna där har vi även 
en hänvisning till Lgr11 (Skolverket, 2011) och vi har lektionens innehåll. Till 
exempel i området bråk börjar man introducera ”Att dela en hel i lika stora delar” 
detta blir då lektionens innehåll. Kopplingen till lgr 11 (Skolverket, 2011) är då 
taluppfattning och tals användning. På det andra uppslaget inom lektioner finns 
extrauppgifter som är ”öva och pröva”. På ”övasidan” finns det övningar som passar 
elever som behöver befästa kunskaperna ytterligare. Medans på ”prövasidan” finns 
det övningar för de elever som behöver utmanas med nya uppgifter.  
 
Favoritsidor innehåller aktiviteter som stödjer en mångsidig matematikinlärning. Här 
finns det aktiviteter som spel vilket ger färdighet i problemlösning och olika 
matematiska resonemang.  
 
Under området vad har jag lärt mig finns det en möjlighet för läraren till att formativt 
utvärdera arbetet tillsammans med eleven genom en diagnos.  
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I sista delen, Sallys hinderbana får eleverna möjlighet till att repetera moment och 
begrepp de mött under kapitlets gång. 

6.1.1 Läromedlets inledning om bråk 
 
Det finns ingen förklaring i början till vad de olika delarna heter i bråk, så som täljare 
och nämnare, förklaringen kommer några sidor in i kapitlet om bråk. I ”mera favorit 
matematik, 3B” börjar de inledningsvis i området bråk med en bild på en situation där 
två personer sitter och ska äta pizza tillsammans. Redan från start i den här boken är 
det viktigt att belysa att pizzan inte är själva lärandeobjektet utan att det är 
bråkbegreppet och del av helhet som är i fokus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Asikainen, Nyrhinen, Rokka, Vehamas och Ilala. (2014) 3B s.6 
 
Här ska eleverna få lyssna på en inledande text. Man ser också under bilden att 
eleverna ska lära sig om att dela en hel i lika stora delar via olika bilder där de ska 
dela saker i hälften, tredjedelar och fjärdedelar. För att man ska kunna använda sig av 
variationsmönstret kontrastering behöver läraren/läromedlet börja på elevernas nivå. 
Dels för att kunna visa vilka kontraster och variationer det finns för lärandeobjektet 
samt för att bygga upp kunskap från det eleverna redan vet (Lo, 2014). Bilden på 
pizzan är något som många elever kan relatera till vilket gör att det blir elevnära och 
kan relateras till representationsformen verklighet. Kontrastering handlar även om när 
eleven kan uppleva något specifikt och som kan jämföras med själva objektet och här 
blir det att eleverna kan relatera till pizza som de sedan kan koppla till bråkräkning 
(Cheng & Ho, 2008).  
 
Eleverna får sedan arbeta självständigt med bråk, genom att dra streck så det blir två 
lika stora delar, tre lika stora delar samt fyra lika stora delar. I Uppgifterna i början 
ska de även måla häften, en tredjedel samt en fjärdedel.  När eleverna gör dessa 
uppgifter med bråk blir det att de får träna på generalisering, de förstår att delarna ska 
delas upp i lika stora delar fast i olika former så som en halv eller i tredjedelar (Cheng 
& Ho, 2008).  

6.1.2 Vilka representationsformer synliggörs i läromedlet för bråk i del av helhet 
 
Hur många uppgifter: 63 totalt med a,b, c & d uppgifter. 
 
Verklighet Språk Konkret 

modell 
Symbol Bildmodell 

23/63 uppgifter 63/63 uppgifter 0/63 uppgifter 23/63 uppgifter 27/63 uppgifter 
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I ”Mera favoritmatematik” finns en blandning av representationer, boken använder sig 
av verklighet, bilder, språk och symboler. I en situation kan en matematikbok belysa 
ett specifikt begrepp från flera olika perspektiv med hjälp av representationsformerna. 
Vilket är av stor betydelse när ett begrepp som till exempel bråk ska introduceras för 
elever eller när nya strukturer tillkommer av själva begreppet (2013). Engström 
(1998) antyder att det finns koppling av elevernas uppfattning av talen och språket i 
matematikböcker. Ahlberg (2001) anser att taluppfattning i matematiken har en stor 
betydelse för elevers uppfattning av ämnet. Elever får möjlighet till att utveckla sin 
begreppsförmåga när begrepp kopplas till erfarenheter och möten av olika 
representationsformer. Representationsformer är en stor del av undervisningen för att 
förstå matematiken. 
 
Bilderna i Mera Favoritmatematik är till viss del verklighetsanknytna på det sätt att de 
är illustrerade som pizzor, pengar och bollar vilket även knyter an till 
representationsformen bild.  Under de inledande sidorna av bråk gällande att dela en 
hel i lika stora delar finns det olika variationer av uppgifter. Flera av uppgifterna är 
beskrivna i text samt bilder där eleverna ska dela olika geometriska former i lika stora 
delar genom att dra sträck, måla delar samt skriva med symboler hur många delar 
figuren är indelad i.  
 
Från och med första sidan är det bilder med kompletterande text som beskriver vad 
eleverna ska göra på uppslaget. När eleverna sedan hamnar på övasidan kommer 
första uppgiften med symboler där eleverna själva ska utläsa och räkna ut uppgifterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Asikainen, Nyrhinen, Rokka, Vehamas och Ilala. (2014) 3B s.8 
 
Sedan kommer bilduppgifter där eleverna först ska måla hälften av de ritade bollarna 
sedan en tredjedel och till sist en fjärdedel av bollarna.   
 
På prövasidan är det sedan tänkt att eleverna ska lösa olika text- och bilduppgifter 
kring bråkträning vilket leder till representationsformerna språk, bild och 
symbolspråk. Eleverna ska bland annat lösa uppgifter som handlar om pengar, där ska 
de exempelvis förklara hur mycket en tredjedel av 18 kronor är.  
 

 
Figur 3: Asikainen, Nyrhinen, Rokka, Vehamas och Ilala. (2014) 3B s.9 
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Under slutet av det inledande kapitlet om bråk gällande del av helhet är det mycket 
repetition där eleverna uppmuntras till att använda det medföljda laborativa 
materialet. På slutet framstår representationsformerna bilder, verklighet, språk, 
symbol och konkret modell. 

6.1.3 Variationsmönster– kritiska drag och aspekter 
 
I området variationsmönster finns fyra stycken olika mönster, kontrastering, 
generalisering, separation och fusion (Cheng & Ho 2008). Dessa fyra olika 
inriktningar ger elever möjligheter att urskilja de aspekter som är viktiga för inlärning 
av en viss kunskap som exempelvis, bråk.  

Kontrastering är när eleven upplever något specifikt som kan jämföras med objektet 
eller det studerande området. Kontrastering syftar även till att synliggöra för eleverna 
vad som är i förhållande till vad som inte är, det vill säga likheter och skillnader. Om 
lärandeobjektet är att eleven ska förstå vad en tredjedel är behöver man också visa 
vad en tredjedel inte är, vilket blir en kontrast till lärandeobjektet (Cheng & Ho 2008). 
I boken kan vi bara se kontrastering när eleverna ska kunna koppla gammal kunskap 
till ny kunskap. Exempelvis när de pratar om att dela en pizza i olika delar. Pizzan i 
sig är inget bråktal men pizzans cirkelform blir densamma som när eleverna ska dela 
en cirkel i bråk. 

Generalisering i bråk kan vara att det är samma uppgift men man använder olika 
former och uppgifter till samma tal exempelvis dela upp olika tal i fjärdedelar (Lo, 
2014). Mera Favoritmatematik visar olika uppgifter av generalisering, exempelvis 
genom att visa hur 1/2 kan generaliseras i uttrycksformen bild men också genom att 
visa samma bråktal uttryckt i representationerna språk och symbol. Eleverna kommer 
även i kontakt med olika geometriska former så som kvadrat, rektangel och cirkel 
dessa figurer ska sedan färgläggas i samma delar så som fjärdedelar vilket även här 
påvisar en generalisering av bråk.  
 
Det finns vissa kritiska drag man bör ha i åtanke när man arbetar med lärandeobjekt 
som exempelvis bråk. För att kunna förstå och urskilja de kritiska dragen i 
lärandeobjektet används separation. Separation är då eleven kan urskilja 
lärandeobjektet, eleverna ska förstå relationen mellan de olika delarna och helheten 
(Lo, 2014). Exempelvis i uppgiften; 

 

 

  

 
Figur 4: Asikainen, Nyrhinen, Rokka, Vehamas och Ilala. (2014) 3B s.9 
 
Det kritiska draget är att eleverna måste ha en förförståelse för att man kan dela en 
tiokrona i tio enkronor. Kan inte eleverna förstå att delarna, alltså de tio enkronorna är 
lika mycket som en hel tia blir det svårt för dem att kunna arbeta med uppgiften. I 
bråk måste eleverna förstå delar av helheter. Arbetar man med bråk som en del av 



 

 27 

helhet måste eleverna lära sig grunderna och förstå att bråktal förklarar storlek och 
delar. I uppgiften används exempelvis representationsmodellerna bildmodell och 
verklighet, för att styrka förståelsen av bråk samt för att minska de kritiska dragen. 
Vilket leder till en annan kritisk aspekt i lärandeobjektet del av helhet, vilket är när 
eleverna exempelvis ska dela flera olika cirklar i tredjedelar. Alltså inte dela en cirkel 
i tredjedel utan ringa/måla en tredjedel av alla cirklar i uppgiften. En elev skulle 
kunna i det här fallet måla en tredjedel i cirkeln på alla cirklar. (Se figur 5 & 6 nedan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Asikainen, Nyrhinen, Rokka, Vehamas och Ilala. (2014) 3B s.8 
 

 
Figur 6: Asikainen, Nyrhinen, Rokka, Vehamas och Ilala. (2014) 3B s.8 
 
Sista variationsmönstret är fusion och detta förekommer i slutet av kapitlet för bråk. 
Uppgifterna med fusion handlar om att addera och subtrahera tal i bråkform. När alla 
delar gåtts igenom så som kontrastering, separation och generalisering och elever har 
fått kunskap om lärandeobjektet som de behöver har de uppnått fusion (Cheng & Ho 
2008). Vid fusion synliggörs flera kritiska aspekter samtidigt. Kritiska aspekter är det 
som måste uppfattas samtidigt som storlek, färg och form för att förstå ett fenomen 
(Lo, 2014). I Mera Favoritmatematik sker de kritiska aspekterna exempelvis när 
eleverna ska förstå hur mycket en hel är men också att kunna jämföra det med en 
halv.  

6.2 Koll på matematik 3 A och 3B 
 
Koll på matematik 3A och 3B har valt att lägga vikt vid de matematiska förmågorna 
och den är utarbetad efter det centrala innehållet för lgr 11 (Tengvall & Almström, 
2016). Eleverna arbetar därigenom mot kunskapsmålen för årskurs tre. Koll på 
matematik har valt att ha ett formativt bedömningssätt där både kamratbedömning och 
självbedömning utgör viktiga delar i bokens upplägg. Eleverna lär både av och 
tillsammans med varandra eftersom Koll på matematik stimulerar ett 
språkutvecklande arbetssätt genom sina matematikuppgifter.   
 
Kapitel - Koll på matematiks upplägg är utformat på följande vis.  
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Startsidorna innefattar kapitlets innehåll där det finns bilder som ger en ingång till 
tankeutbyte och samtal som därigenom skapar en förförståelse inför det fortsatta 
arbetet i boken.  
 
Grundsidorna, här finns det sidor som inbjuder till både gemensamt och enskilt 
arbete. Här finns det en möjlighet till självbedömning för eleven.  
 
Problemlösningssidorna är utifrån kapitlets innehåll ett uppslag med en 
problemlösningsuppgift. Här kan eleverna även formlera ett eget liknande problem, 
två stjärnor och en önskan möjliggör kamratbedömning.  
 
Mixsidorna är ett uppslag med olika aktiviteter där kunskaper och färdigheter används 
i nya sammanhang.  
 
Koll på sidorna, är en sammanfattning på grundkursen. Det ger också eleven en 
möjlighet till självbedömning. Dessa sidor ger även läraren ett underlag för 
bedömning och möjliggör återkoppling mellan elev och lärare.  
 
Gula och gröna sidor, i de gula sidorna får eleverna möjlighet till ytterligare 
erfarenheter av grundsidorna. De gröna sidorna erbjuder fördjupade uppgifter.   
 
I Repstegen får eleverna en möjlighet till att repetera stora delar av det centrala 
innehållet i området de arbetat med under kapitlets gång.  

6.3.1 Läromedlets inledning om bråk 
 
Begreppen täljare och nämnare nämns när grundsidorna börjar och där görs det en 
förklaring av hur bråk kan se ut, och en liten skylt visar vad siffrorna i bråk heter, det 
vill säga täljare och nämnare. Kapitlet inleds även med en färgglad bild på olika bollar 
och det finns även barn som pratar matematik med varandra på de första sidorna. När 
grundsidorna börjar görs en förklaring av hur bråk kan se ut och en liten skylt visar 
vad siffrorna i bråk heter, det vill säga täljare och nämnare. Sedan ska eleverna arbeta 
med att lära sig delar av en helhet. De första bilderna visar olika geometriska former 
som eleverna med hjälp av symbolspråket ska skriva hur stor del av figuren som är 
målad. Vidare ska eleverna på nästa uppgift måla geometriska former själva så att de 
stämmer överens med bråktalet under bilden. Uppgiften därefter går ut på att eleven 
ska titta på kulor och se hur många av kulorna som är målade och sedan använda sig 
av symbolspråket i sin matematikbok.  
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Figur 7: Tengvall, Almström, Widlund (2017) 3A s.152 
 
Upplägget fortsätter på liknade sätt och eleven ska i stort sett antingen måla de 
geometriska formerna så som bråktalet visar eller skriva med hjälp av symbolspråket 
hur de geometriska formerna är målade. Uppgifternas variation är inte speciellt stor 
eftersom uppgifterna i kapitlet ser liknande ut. De sista uppgifterna som behandlar 
bråk i del av helhet ska eleverna klura på en problemlösningsuppgift. Själva uppgiften 
i sig kan vara klurig att greppa för eleverna. En tabell finns med i uppgiften som 
eleverna kan använda sig av, samt finns det även en bild till uppgiften som också kan 
underlätta för eleverna.  
 
När eleverna kommer till mixsidorna är det ett spel som heter bråkmattan som 
eleverna ska spela med en kompis. Här får de även använda konkret material så som 
spelmarkörer och bokens egna material, för att kunna spela. När koll på sidorna 
kommer ska eleverna dra streck mellan olika bråk till målade geometriska figurer. På 
de gula sidorna ska eleverna återigen skriva med hjälp av symbolspråket hur stor del 
av de geometriska figurerna som är målade. För att sedan måla kvadrater så de 
överensstämmer med bråktalet som står skrivet vid sidan. 
 
När eleverna slutligen kommer till repstegen är det samma typ av uppgifter som vi 
tidigare sett, eleverna ska fylla i geometriska figurer så att de överensstämmer med 
bråket som står sidan om. För att sedan fortsätta med att visa hur stor del av den 
geometriska figuren som är målad. Det som däremot sker under denna del är att det 
blir mer verklighet för eleverna då de i en uppgift ska dela en tårta. 
 

 
Figur 8: Tengvall, Almström, Widlund (2017) 3B s.111 
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Vidare får eleverna uppgifter med pärlor, här ska då eleverna se hur stora andelar av 
respektive färg som barnen pärlar med. Det avslutas med problemlösningsuppgifter då 
eleverna ska rita och visa hur de tänker kring två uppgifter som handlar om tre barn 
som ska dela en chokladkaka, blåbär, en pizza och en polkagris. 

6.3.2 Vilka representationsformer synliggörs i läromedlet för bråk i del av helhet 
 
Koll på matematik 3a hade två sidor om bråk totalt 22 uppgifter. 
Bild 22/22 konkret 0/22 språk 22/22 symbol 12/22 verklighet 0/22. 
 
Koll på matematik 3b hade 5 sidor om bråk (del av helhet) totalt 62 uppgifter bild 
60/62 konkret 4/62 språk 62/62 symbol 36/62 och verklighet 7/62 bilderna är från 
sidan 112 i 3B. 
 
Koll på matematik 3A 
Verklighet Språk Konkret 

modell 
Symbol Bildmodell 

0/22 22/22 0/22 12/22 22/22 

 
Koll på matematik 3B 
Verklighet Språk Konkret 

modell 
Symbol Bildmodell 

7/62 62/62 4/62 36/62 60/62 

 
Det är få uppgifter som kan relateras till representationsformen verklighet, det finns 
en del elevnära uppgifter, men som nämnts är de få. En av de få uppgifterna är de som 
eleverna skulle kunna relatera till i kapitlet är när bilden på pizzan kommer, eleven får 
en bild av hur man kan dela pizzan och ska sedan måla så att bråket under pizzan blir 
korrekt.  
 

 
Figur 9: Tengvall, Almström, Widlund (2017) 3A s.153 
 
En förutsättning för att förstå det matematiska språket är enligt Ahlberg (2000) 
förståelsen av symbolspråket. Ahlberg menar också att innan man introducerar dessa 
begrepp bör eleverna möta konkreta exempel, dels för att förstå betydelsen av de 
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abstrakta symbolerna och dels för att det ska få en innebörd och mening hos eleverna. 
Här visar boken ett konkret exempel med hjälp av representationsformerna 
symbolspråk, verklighet och bild vilket ger eleverna konkreta exempel som gör att de 
förstår vad de ska arbeta med i boken.  Representationsformen verklighet innebär att 
uppgifterna i matematiken har en verklighetsanknytning. 
 
Ahlberg (2000) hävdar att elevers erfarenhetsvärld kan vidgas genom att vi väcker 
deras nyfikenhet och lust att lära genom att låta eleverna arbeta med matematik som 
kan knytas an till deras verklighet och vardag. Vilket bilden med de olika delarna till 
pizzan visar. Dock är det en av de få bilderna som relaterar till elevernas vardag och 
verklighet. De uppgifter som man också kan koppla till elevernas vardag är bland 
annat problemlösningsuppgiften då den handlar om barn som spelar kula, detta kan 
eleverna då känna igen. Två andra uppgifter i boken som visar på 
representationsformen verklighet är när eleverna ska skriva hur stor andel pärlor på ett 
armband som har en specifik färg samt när de ska dela upp olika livsmedel mellan sig 
och några vänner.     
 
Bokens representationsformer är mestadels bildmodell så som geometriska figurer 
och symboler med text och uttryck. När man talar om bildmodell så innebär det att 
eleverna med hjälp av bilder ska lösa en uppgift (Ahlberg, 2000). Ahlberg hävdar att 
för att främja detta är det viktigt att både låta eleverna förklara men också redovisa 
sina tankar kring en matematikuppgift, genom att eleverna får måla och rita till. I Koll 
på matematik 3 A och 3 B har de uppgifter där man ska fylla i och måla olika 
geometriska figurer där har de dock inte många uppgifter där de ska förklara och 
redovisa själva. Nedanför kommer ett exempel på hur en sådan uppgift kan se ut.  
 

 
Figur 10: Tengvall, Almström, Widlund (2017) 3A s.153  

6.3.3 Variationsmönster– kritiska drag och aspekter 
 
Cheng & Ho (2008) skriver om fyra mönster inom variationsmönster som nämnt 
tidigare, kontrastering, generalisering, separation och fusion. Vi har valt att sikta in 
oss närmre på variatonsmönstrets delar så som kontrastering, generalisering och 
fusion för att hitta de kritiska dragen och aspekterna. När eleverna ska måla pizzorna 
så de stämmer överens med bråktalet är det viktigt att eleverna förstår vad de olika 
delarna betyder för att uppnå fusion. Om lärandeobjektet är att måla ut hur mycket en 
del är av en helhet, är det viktigt att eleverna vet vad exempelvis en ¼ del är. Då är 
det viktigt att eleverna även vet vad ¼ del inte är. Kontrastering ska synliggöra för 
elever vad som är i förhållande till vad som inte är, skillnader och likheter, kontraster 
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till Lärandeobjektet. Vi kunde dock inte se någon kontrastering av uppgifterna i 
boken.  
 
Generalisering visas på olika sätt i boken, exempelvis kan ¼ visas i 
representationsformen bild, men samtidigt visas samma bråktal i 
representationsformen språk och symbol (se figur 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11: Tengvall, Almström, Widlund (2017) 3A s.153, Figur 12: Tengvall, 
Almström, Widlund (2017) 3A s.152  
 
Vid fusion synliggörs flera olika kritiska aspekter samtidigt gällande bråkräkning 
exempelvis sker det i Koll på matematik när en variation av delar av helheter möter en 
variation av mönster och form. Se exemplet nedan. 
 

 
Figur 13: Tengvall, Almström, Widlund (2017) 3B s.114, 
 
Genom att eleverna har gått igenom de olika delarna, kontrastering och generalisering 
och fått en kunskap om lärandeobjektet, bråk, kan eleverna uppnå fusion (Cheng & 
Ho 2008). För att eleverna ska förstå ett fenomen så måste eleverna förstå flera 
kritiska aspekter samtidigt. En kritisk aspekt kan vara att eleverna ska kunna dela 
olika former och inte bara cirklar och kvadrater. De ska också kunna jämföra hela, 
halva, tredjedelar och fjärdedelar med varandra. Vilket leder till en annan kritisk 
aspekt, vilket är när eleverna exempelvis ska dela flera olika cirklar i tredjedelar. 
Nedanför kommer exempel från boken hur en sådan uppgift kan se ut och bli.  
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Figur 14: Tengvall, Almström, Widlund (2017) 3B s.112, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15: Tengvall, Almström, Widlund (2017) 3B s.112, 
 
Alltså inte dela en cirkel i tredjedel utan ringa/måla en tredjedel av alla cirklar i 
uppgiften. En elev skulle kunna i det här fallet måla en tredjedel i cirkeln på alla 
cirklar (se figur 14).  
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7 Diskussion 
	

I kommande avsnitt kommer metod och resultat diskuteras. Avslutningsvis 
presenteras förslag på vidare forskning.  

7.1 Resultatdiskussion  
 
Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur läromedel erbjuder möjlighet att 
utveckla begreppsförmågan inom området bråk. Detta genom att analysera 
variationsmönster så som kontrastering, generalisering och fusion samt 
representationsformer. Slutsatsen i arbetet blir att representationsformerna språk, bild, 
symbol och verklighet finns med i båda läromedlen för att representera bråk. Konkret 
material finns med i en av matematikböckerna. Med hjälp av tidigare forskning har 
det framkommit att det är betydelsefullt att använda sig av representationsformerna 
konkret modell och verklighet, eftersom matematik kan vara svårt för vissa elever att 
greppa. Med hjälp av resultatet kan vi uppmärksamma hur läromedel framställer 
området bråk. Tidigare forskning har lett fram till de kritiska aspekter som vi har valt 
att utgå ifrån i analysen. Representationsformer har också varit av stor betydelse i vår 
analys, då variationsmönster ofta sker med hjälp av representationsformer.  
 
Resultatet och analysen visar att Mera favorit matematik använder sig av de flesta 
representationsformerna så som, verklighet, symbol, konkret modell, bildmodell och 
språk. Som tidigare nämnt så används matematikböcker regelbundet i undervisning 
och därför behöver elever komma i kontakt med alla representationsformer i 
böckerna. Men för att få ett optimalt lärande och förståelse av begreppet bråk anser vi 
att läraren behöver komplettera boken genom att koppla bråk till 
representationsformen konkret modell mer. Det är för att konkret material är en viktig 
del i elevernas möjligheter för att kunna se mönster och regelbundenhet (Löwing & 
Kilborn, 2002). Mera Favorit Matematik har med konkret material i matematikboken 
som tillbehör så som olika geometriska figurer till området bråk. Det finns dock ingen 
uppmuntran under uppgifternas gång för att eleverna ska använda sig av det konkreta 
materialet. Men om eleverna får möta konkret material tidigt kan det bidra till att 
eleverna kan se mönster och regler som de annars kanske hade gått miste om 
(Häggblom, 2013).  

I Mera Favorit Matematik sätts representationsformer i förhållande till varandra så 
som text, symbol och bildmodell för att representera området bråk. I analysen kan vi 
även utläsa att Mera Favorit Matematik synliggör två kritiska aspekter på olika sätt. 
Både att eleverna ska kunna dela olika former och inte bara cirklar och kvadrater. De 
ska också kunna se likvärdighet i bråk där de ska jämföra hela, halva, tredjedelar och 
fjärdedelar. Enligt kursplanens centrala innehåll ska eleverna i årskurs 1-3 arbeta med 
del av helhet och del av antal. Där ska eleverna kunna hur delarna kan benämnas och 
uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal 
(Skolverket, 2011). Vilket Mera Favorit Matematik tar upp, detta synliggörs genom 
generalisering, men kontrastering kan med fördel användas vid flera kritiska aspekter. 
En tredje kritisk aspekt som behövs synliggöras är begrepp. Begreppen täljare och 
nämnare är något som läraren själv får komplettera till boken direkt eftersom 
förklaringen i boken kommer senare i kapitlet. Dessa begrepp är av stor fördel om det 
finns med direkt eftersom det är en stor del till begreppsförståelsen för bråk.  
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Variationsmönstret fusion förekommer i slutet av kapitlet för bråk i matematikboken 
Mera Favorit Matematik. Uppgifterna med fusion handlar om att addera och 
subtrahera tal i bråkform. När alla delar gåtts igenom så som kontrastering, separation 
och generalisering och elever har fått kunskap om lärandeobjektet som de behöver har 
de uppnått fusion (Cheng & Ho 2008). 

I matematikboken Koll på matematik så är bokens representationsformer mestadels 
bildmodell så som geometriska figurer och symboler med text och uttryck. Det man 
menar med bildmodell är att eleverna med hjälp av bilder ska lösa en uppgift 
(Ahlberg, 2000). Koll på matematik har med ett flertal sådana uppgifter. Vilken av 
representationerna som är att föredra beror på vad den skall användas till men för att 
få djupare förståelse av matematiska begrepp så som bråk måste man erövra olika 
representationer (Lindberg, 2001). Verklighet är en representationsform som inte är 
med mycket i bokens uppgifter för bråk, det finns några få uppgifter som är elevnära.  

Det behövs fler verklighetsanknutna uppgifter som knyter an till elevernas vardag 
(Löwing & Kilborn, 2002) för att eleverna ska få en djupare förståelse för 
bråkbegreppet. I Koll på matematik används representationsformerna i förhållande till 
varandra för att representera området bråk, vilket är bra för om 
representationsformerna sätts i relation till varandra kan det bidra med djupare 
förståelse (Lo, 2014). Text, symbol och bild är de representationsformer som sätts i 
förhållande till varandra i Koll på matematik. I analysen av koll på matematik kan vi 
utläsa att Koll på matematik synliggör två kritiska aspekter på olika sätt. Både att 
eleverna ska kunna dela olika former och inte bara cirklar och kvadrater. De ska också 
kunna se likvärdighet i bråk där de ska jämföra hela, halva, tredjedelar och 
fjärdedelar. 

Begreppen täljare och nämnare nämns i början av kapitlet om bråk och en förklaring 
av hur bråk kan se u, och det visas genom en liten skylt som visar vad siffrorna i bråk 
heter, det vill säga täljare och nämnare. Dock tycker vi att det är viktigt att läraren tar 
upp begreppen inför hela klassen, eleverna kan lätt missa bilder och inte förstå vad 
dem innebär. Dessa begrepp är av stor fördel att det finns med direkt eftersom det är 
en stor del till begreppsförståelsen för bråk. Enligt kursplanens centrala innehåll ska 
eleverna i årskurs 1-3 arbeta med del av helhet och del av antal. Där ska eleverna 
kunna hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk som hur enkla bråk 
förhåller sig till naturliga tal (Skolverket, 2011). I matematikboken Koll på matematik 
får de lära sig hur delarna kan benämnas samt uttryckas genom den lilla rutan samt 
arbeta med detta under uppgifternas gång i matematikboken.  

När alla delar gåtts igenom så som kontrastering, separation och generalisering och 
elever har fått kunskap om lärandeobjektet som de behöver har de uppnått fusion 
(Cheng & Ho 2008). Det sista variationsmönstret är fusion och det förekommer i 
slutet av kapitlet för bråk i Koll på matematik. Vid fusion synliggörs flera olika 
kritiska aspekter samtidigt, i Koll på matematik sker det exempelvis när en variation 
av delar av helheter möter en variation av mönster och form. Detta är av stor 
betydelse, för att förstår eleverna uppgifterna med fusion så har de fått en djupare 
förståelse av bråkbegreppet. Och det visar även att matematikboken har erbjudit olika 
möjligheter till att förstå olika matematikuppgifter i området för bråk. Resultatet blev 
att matematikböckerna erbjuder en möjlighet för eleverna att utveckla sin 
begreppsförmåga inom området bråk. 
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7.2 Metoddiskussion 
 
Första tanken med analysen var att analysera läromedel som utgick från läroplanen 
(Skolverket, 2011) och då gärna läromedel som finns ute i verksamheten. Det var 
relativt svårt att få tag på tillhörande lärarhandledning till de utvalda läromedlen. Det 
gjorde så att analysen endast höll sig till det man kunde finna i läromedlen. Studien 
syftar till att analysera hur man skulle kunna bidra med kunskap om hur läromedel 
erbjuder möjlighet att utveckla begreppsförmågan inom området bråk. Läroböcker har 
en central roll i undervisning eftersom många lärare lutar sig mot matematikbokens 
innehåll inför lektionsupplägg. Denna analys känns därför relevant till studiens syfte. 
När vi började planera den här analysen var vår tanke att analysera böckerna 
tillsammans, eftersom vi från tidigare arbeten vet att vi kan komplettera varandras 
tankegångar på ett bra sätt. Om vi hade analyserat böckerna var för sig och sedan 
diskuterat hade vi kanske kunnat få ett lite olikt resultat än vad vi fick. Men vi tycker 
ändå att vi fick bra diskussioner och tankar kring böckerna när vi analyserade dem 
tillsammans. Vi hade bestämt sedan tidigare vad vi ville sikta in oss på och hade en 
bra struktur över det redan från början. Genom att vi följde våra frågor till läromedlen 
kunde vi vara säkra på att inget viktigt passerade utan vår vetskap. Från början hade 
vi många fler frågor till läromedlen som vi analyserade i böckerna. Detta bidrog till 
att analysen blev väldigt omfattande och begränsningar fick tas för att minska ner på 
frågorna. Eftersom det blev en viss svårighet att begränsa vår analys behöll vi de 
frågor som ändå hjälpte analysen framåt, även om de inte direkt behandlade analysens 
syfte och frågeställningar.  
 
I vår studie har vi valt två böcker, dessa böcker har valts utifrån vad vi har sett ute i 
verksamheten och de har även varit utgivna efter läroplanen 2011. Från början hade vi 
även en tredje bok, Mondo, som vi fått skickad från förlaget till oss. Boken var dock i 
huvudsak riktad till en årskurs två, boken för årskurs tre var ännu inte färdig. Vi valde 
att ta in boken ändå och började analysera den. Men vi insåg tidigt att den skiljde sig 
mycket åt i innehållet mot de två böcker som var inriktade mot årskurs tre och vi 
valde då att inte ta med boken för att få en generellt inriktad studie mot årskurs tre. 
Böckerna har direkt intresserat oss och bidragit till att vi ville analysera deras 
upplägg. Detta har bidragit till att resultatet dock inte kan ses som ett generellt svar 
utan det blir specifikt för de här två läromedlen. Om vi hade gjort en större studie med 
fler läromedel som analyserats skulle en mer generell bild av läroböcker kunna 
påvisas. Man hade också kunnat göra en enkät eller ringa till olika skolor i en viss 
kommun och fråga vilka läromedel som används där för att få ett mer generellt svar, i 
den kommunen. När vi började söka kring bråk, representationsformerna och bråk 
med variationsteorin fann vi mycket forskning kring detta. För att kunna göra bra 
begränsningar behövde vi hitta rätt sökord, och däri låg en del av svårigheterna med 
att begränsa analysen. Vi finner att det varit till stor hjälp att läsa andras avhandlingar 
och analyser om bråk, det har trots allt forskats en del om bråk tidigare. Vi kunde 
även på detta sätt få fram lämpliga referenser som vi sedan kunde söka upp och läsa 
själva, för att se om det kunde bidra något till vår analys. 
 
Variationsteorin är strukturerad och det blir gynnsamt i en läromedelsanalys, vi 
känner att i efterhand var den teorin det bästa valet av teori för oss. Det är en teori 
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som använts i många av de studier med liknande anknytning som vår vilket förstärkt 
vår tro till att variationsteorin varit det bästa valet för oss, även att vi i detta fall inte 
använt oss av en learning study. Representationsformerna har en betydelse för att 
synliggöra de kritiska aspekterna som kan påträffas i de flesta områden inom 
matematik och därför tycker vi att en viss överförbarhet är möjlig. Vi har genom 
denna läromedelsanalys lärt oss mycket om bråk, och hur viktigt det är att granska 
sina läromedel innan de tas in i klassrummet till eleverna. Ska man som lärare ha ett 
läromedel att luta sig på inför planerandet av sina lektioner bör man också ta ett 
ansvar att undersöka vilka styrkor respektive svagheter som kan finnas i läromedlet. 

7.3 Fortsatt forskning  
 
När det söktes efter litteratur om hur en läromedelsanalys går till, var det svårt att 
hitta litteratur som visar hur en läromedelsanalys kan gå till på ett konkret sätt. I 
tidigare text har vi nämnt att det är läraren som har det största ansvaret till att hitta 
lämpliga läroböcker till sina elever. Det kan vara svårt att veta vad det är man ska 
kolla efter i de olika läromedlen som lärare. En idé till fortsatt forskning skulle då 
kunna vara hur man som lärare skulle kunna avgöra vilka läromedel som passar för 
sina elever. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 38 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Syftet var att bidra med kunskap om hur läromedel erbjuder möjlighet att utveckla 
begreppsförmågan inom området bråk.  
 
Detta arbete är en läromedelsanalys som bidrar med kunskap om hur läromedel 
erbjuder möjlighet att utveckla begreppsförmågan inom området bråk och det är 
variationsteorin som arbetat utgått ifrån. Vi har analyserat två läromedel, Mera 
Favorit Matematik och Koll på matematik. Där har vi kollat på vilka variationer av 
representationer som framställer bråk. I våra frågeställningar har vi bland annat 
använt oss av representationsformerna för att få reda på hur bråk gällande del och 
helhet framställs i utvalda läromedel. Slutsatsen i arbetet blir att 
representationsformerna språk, bild, symbol och verklighet finns med i båda 
läromedlen för att representera bråk. Konkret material finns med i en av 
matematikböckerna. Med hjälp av tidigare forskning har det framkommit att det är 
betydelsefullt att använda sig av representationsformerna konkret modell och 
verklighet, eftersom matematik kan vara svårt för vissa elever att greppa. 
 
Själva bråkbegreppet kan vara svårt och komplicerat för elever eftersom de kan ha 
svårt att utveckla sin förståelse för begreppet. Själva begreppet bråk är inte enbart 
svårt och utmanande för eleverna utan även för många lärare. I forskning kan vi utläsa 
att bråk är ett svårt begrepp att förstå på grund av att det förekommer i många olika 
situationer och förklaras och beskrivs på många olika sätt, vilket kan bli förvirrande 
för både elever och lärare. Läromedel som matematikböcker kan vara till ett stort stöd 
för många lärare, det kan bli en stor trygghet i att använda sig av läromedel för att få 
stöttning till att arbeta för och mot målen i läroplanen, eftersom många av de 
läromedel som finns idag utgår från läroplanen (Skolverket, 2011).  Det som kan tas 
med till vårt framtida läraryrke är att ett läromedel med variation av 
representationsformer kan vara ett hjälpmedel för att få en givande och utvecklande 
undervisning. På grund av att bråk kan vara ett svårt begrepp att förstå kan det vara 
bra att använda sig av verklighetsanknutna uppgifter och konkret modell för att både 
elever och lärare ska få en djupare förståelse för bråkbegreppet. 
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Bilaga 1, Frågor till läromedlen  
 
 

1. Hur presenterar läromedlet området bråk i sin inledning?  
 

2. Vilka begrepp används i matematikboken för att representera bråk?  
 

3. Hur presenterar läromedlen området bråk som del av helhet?  
 

4. Hur ser variationen av bilder ut? Hur ser sambandet ut mellan bild och text?  
 

5. Bjuder läromedlet in eleverna till att använda sig av konkret material för bråk, 
på vilket sätt i så fall? 

 
6. Vilka variationer av bråk representeras i läromedlen?  Presenterar man bråk på 

olika sätt? Hur?  
 

7. Vilka kritiska aspekter finns det i läromedlen när det gäller bråkräkning 
gällande bråk som del av helhet och bråk som del av antal?  

 
8. Hur kan eleverna relatera till uppgifterna om bråk?  

 
9. Vilka representationsformer finns och vilka finns inte med i läromedlen för 

bråk?  Används det flera olika representationsformer på samma gång och i så 
fall vilka? 

 
 


