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Titel 
Variationsmönster - Nödvändigt för lärande  

Hur väl framkommer de kritiska aspekterna inom bråk i läromedel för årskurs 6 

 

Patterns of variation – Necessary for learning to take place 

How well are the critical aspects of fractions shown in teaching materials for grade 6 

 

Abstrakt 
Syftet med denna rapport är att utveckla ett analytiskt tänkande vid val av läromedel i 

sin undervisning. Med fokus på det matematiska innehållet bråk och dess kritiska 

aspekter och förekommande variationsmönster i bråkuppgifter analyseras två läromedel 

för årskurs 6. 

 

Metoden som valdes var en mindre kvalitativ läromedelsanalys. Två läromedel för 

årskurs 6 analyserades med syfte att undersöka vilka variationsmönster som 

förekommer i uppgifter om bråk och hur de kritiska aspekterna gestaltades. De kritiska 

aspekter som valdes var begreppet bråk, helheten av bråk samt förenkla och 

storleksordna bråk. 

 

Efter att ha analyserat läromedlen kunde det konstateras att förekomsten av olika 

variationsmönster är god, men att variationen av mönster är olika i de båda läromedlen. 

De kritiska aspekter som förbestämdes förekom i samtliga analyserade läromedel och 

gestaltades på olika sätt. Det ena läromedlet hade ett mer framstående kapitel om bråk 

med tydlighet för att överbrygga svårigheter. Det andra läromedlet hade ett mer gediget 

arbete med tallinjen, vilken var helt utesluten i det förstnämnda läromedlet.  

 

Efter vår studie dras slutsatsen att de läromedel som analyserats mycket väl kan vara 

fullgoda att använda som enda källa i sin undervisning Men att de inte sällan bör 

kompletteras med annat material och andra källor för att göra undervisningen komplett 

och uppfylla de förmågor som ligger till grund för kunskapskraven i gällande läroplan.  

 

Nyckelord 
Bråk, grundskola, kritiska aspekter, läromedelsanalys, matematik, variationsmönster, 

variationsteori. 
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 1 Inledning 
Flera forskare drar slutsatsen att ett stort antal elever har svårigheter med bråk, och 

framförallt att förstå del- och helheten av bråk. Detta redovisas bland annat i artikeln 

Förståelse för tal i bråkform där elevers strategier undersökts för att förstå vad som 

försvårar förståelsen för bråkräkning (Lindegren, Welin & Sönnerhed, 2012). Samtidigt 

skriver de motsatsen i Baskunskaper i matematik (Löwing & Kilborn, 2002) att bråk 

inte är svårt, utan att svårigheten ligger i bristfälliga och abstrakta 

undervisningsmetoder. Detta menar Lindegren, Welin & Sönnerhed (2012) kan bero på 

missuppfattningar från de tidiga skolårens bråkräkning. Om det nu är så att det är 

undervisningsmetoderna som brister, hur kan vi då göra för att förbättra dem? 

 

Vårt intresse för bråk och specifikt kritiska aspekter inom bråk kommer från vår egen 

skoltid då vi båda upplevde bråk som något komplicerat. Under våra praktikperioder 

förstärktes denna upplevelse och vi upplevde att bråk inte bara är svårt att lära sig, utan 

även svårt att undervisa i. Vad är det inom bråk som gör att så många elever har 

svårigheter med det och hur framställs bråk i läromedel? Med avstamp i variationsteorin 

kommer vi i denna rapport undersöka dessa frågor.  

 

Variationsteorin, som är en relativt ny teori inom pedagogiken, fångade vår 

uppmärksamhet när vi studerade matematik på Linnéuniversitetet under vår 

lärarutbildning. Variationsteorin är skapad av Professor Ference Marton och 

grundtanken med teorin innebär att det eleven ska lära sig, lärandeobjektet, ska variera 

samtidigt som det eleven inte ska fokusera på hålls konstant (Lo, 2012). Marton (1997) 

menar att variationsteorin möjliggör lärande utifrån flera infallsvinklar, och enligt 

skolverket ska eleverna “genom undervisningen //...// ges förutsättningar att utveckla 

förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras 

användbarhet”, och för att det här ska ske gäller det att möta varje elev på elevens egen 

nivå (Skolverket, 2011:55). Alla elever lär på olika sätt, en del lär genom bilder och 

andra genom symboler likaså lär en del genom skillnader och andra genom liknelser. 

Med flera variationsmönster möjliggörs chansen till lärande för ett större antal elever.  

 

Inom matematikämnet använder sig oftast lärare av ett specifikt läromedel som grund 

för sin undervisning. Ansvaret för att granska läromedel ligger på läraren och det är 

viktigt att detta medvetandegörs för att läraren ska göra ett så bra val som möjligt 

(Skolverket, 2015). Genom att analysera och kritiskt granska sina läromedel synliggörs 

de tänkbara brister som finns och som eventuellt måste kompletteras med annat material 

eller annan undervisning. För att lärande ska uppstå och för att de kritiska aspekterna 

ska kunna urskiljas och läras måste eleverna själva uppleva vissa mönster av variation 

(Lo, 2012). För att se om dessa mönster finns har vi valt att göra en läromedelsanalys på 

kapitel om bråk för att belysa kritiska aspekter och vilka variationsmönster som 

förekommer.  

 

Så som det beskrivs i Att sätta lärares och elevers lärande i fokus (Höjman, Larsson, 

Persson, J-Nilsson & Cajander, 2009) kommer fokus ligga på innehållet och vad som 

problematiserar förståelsen och inte direkt på elevernas svårigheter. Syftet för vår egen 

del blir således att skapa oss en uppfattning om de dilemman som elever kan hamna i då 

de inte förstår de kritiska aspekterna och hur de kan förebyggas. Vår forskningsansats 

blir därför en deduktiv undersökning då vi utgår från en vetenskaplig teori innan vår 

studies början. 
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att göra en kvalitativ forskningsstudie utifrån variationsteorin om 

vilka variationsmönster som förekommer i olika läromedel i kapitel om bråk. Samt vilka 

de kritiska aspekterna är vid undervisning av bråk och hur de framställs i 

matematikläromedel.  

 

1.2 Frågeställningar 
1. Vilka är de kritiska aspekterna vid bråk och hur gestaltas de i läromedel? 

2. Vilka variationsmönster finns i uppgifter av bråk i läromedel och hur gynnar de 

lärande? 
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2 Litteraturbakgrund  
I detta kapitel redovisas hur bråk framställs i läroplanen från 2011, samt förklaras olika 

delar av bråk och dess begrepp inom området. 

 

2.1 Bråk i läroplanen 
Sedan införandet av Lgr 11 har bråk tillkommit för årskurs 1-3 för att tidigare börja 

beräkna och samtala om bråk. I Bråk från början (Bergius, 2011) beskrivs många 

matematiska övningar och samtal med elever i årskurs två och fokus ligger på att tidigt 

vardagsanknyta och förklara bråk från grunden på ett konkret sätt. Likt McIntosh (2008) 

är Bergius (2011) samstämmig om att bråk inte används i vardagen lika frekvent som 

förr men att lärare bör tala om bråkuttryckets ursprung och användning. Att förstå det 

språkliga av begrepp kan även hjälpa för den matematiska förståelsen (McIntosh, 2008 

och Bergius, 2011). Likaså är det viktigt att pendla mellan konkret och abstrakt 

användning av bråk för att fördjupa elevernas förståelse, men från början är det 

fördelaktigt att undervisa med konkreta exempel och laborativt material för att uppnå 

förståelse för det abstrakta (Bergius, 2011). 

 

För det centrala innehållet i matematik för årskurs 4-6 anges följande om bråk: 

• Rationella tal och deras egenskaper. 

• Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. 

• Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform. 

      

    (Skolverket, 2011:57) 

 

Sedan införandet av Lgr 11 har fem förmågor utvecklats för eleven att träna; 

problemlösnings-, begrepps-, metod-, resonemangs- och kommunikationsförmågan och 

det är dessa som ligger till grund för kunskapskraven (Skolverket, 2011). 

 

2.2 Vad är ett bråk? 
Bråk tillhör de rationella talen och introduceras för eleverna redan under de tidiga 

skolåren. Det som skiljer bråk från andra räknesätt är att bråk inte följer 

positionssystemet och därför kan förståelsen försvåras hos elever om hur de beräknar 

bråk (Häggblom, 2013). I Sverige används inte bråk lika mycket i vardagen som förr, 

men McIntosh (2008) skriver att det är av yttersta vikt att eleverna förstår bråk för i 

förlängningen få förståelse för decimaltal, procenträkning och senare algebra. Karlsson 

& Kilborn (2015) menar att eleverna på så sätt i framtiden kan uppleva bråk som en 

konkretisering av algebrans grunder och principer, och därför bör stort fokus ligga på att 

avdramatisera bråk. Även Lindegren, Welin & Sönnerhed (2012) menar att talområden 

kan verka oberoende av varandra då de är separerade under det centrala innehållet i 

läroplanen, men att de är ytterst beroende av varandra. Enligt skolverket ska eleverna 

ges möjlighet att reflektera över matematikens användningsområden och kunna använda 

tal i bråkform i vardagslivet (Skolverket, 2011). Ska eleverna kunna utveckla en bra 

förståelse för hur bråk förekommer i vardagen är det viktigt att det kopplas till både 

decimal- och procenträkning. Genom att undervisa dessa områden parallellt får eleverna 

en naturlig koppling till positionssystemet och det blir därmed lättare för eleverna att ta 

till sig kunskapen (Häggblom, 2013).  

 

Det finns skillnader men också likheter i addition av naturliga tal och bråktal 

(Häggblom, 2013). I bråktalen visar beräkningen på “hur stor del”, medan den i 

naturliga tal visar på “hur många”. Dock kan bråk även visa på hur många inom en del, 
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till exempel; en tredjedel av 12 är fyra bitar (Lindegren, Welin & Sönnerhed, 2012). Det 

som är den stora skillnaden är att bråk är delar av en helhet medan det i naturliga tal är 

mer konkret, genom att tal adderas med varandra som exempelvis 2+6=8 som skilda 

enheter (Häggblom, 2013). Det som är viktigt att poängtera för eleverna inom bråk är att 

alla beräkningar måste ske utifrån samma helhet. Detta kan ofta försvåra beräkningarna 

för eleverna då de inte förstår hur de förlänger eller förkortar för att få en gemensam 

nämnare.  

  

På mellanstadiet fokuseras det på att bråk är en del av en hel, likaså att jämföra kvoten 

med procent. Utöver det som redan fokuserats på bör det nämnas tidigt för eleverna att 

det finns större bråk, blandad form, som till exempel 5/4, där talet blir större än 1 när 

det omvandlas till procent eller decimaltal (Häggblom, 2013). McIntosh (2008) menar 

att sambandet mellan division och bråkform måste tydliggöras i den utsträckning att 

eleverna inser att delning med bråk sker i exakta delar. Eftersom precisionen i delarna 

har stor betydelse bör lärare vara uppmärksamma på att använda ett tydligt och korrekt 

matematiskt språk när bråk introduceras i skolan och uppmuntra eleverna att använda 

ord såsom en tredjedel och hälften (McIntosh, 2008).  

 

2.3 Bråkets uppbyggnad 
Bråk använder samma termer som ingår i en division; täljare och nämnare. Att tidigt 

synliggöra termernas innebörd och funktion i bråk kan hjälpa eleverna att förstå syftet 

med bråk (McIntosh, 2018). Täljaren är den term som nämner hur många andelar av ett 

bråk (helhet) som är av intresse. Nämnaren demonstrerar hur många delar en helhet har 

delats upp i. För att bråk ska klassas som ett stambråk måste täljaren vara mindre än 

nämnaren, exempelvis ⅕ (Häggblom, 2013). När täljaren är större än nämnaren uttrycks 

det i blandad form, exempelvis 7/5 = 5/5+⅖ = 1 ⅖. Båda dessa former används inom 

svensk skola i år 4-6 som påtalats i tidigare stycke. Vidare gäller att förstå hur stor ett 

bråks delar är och jämföra dem med bland annat noll, en halv och ett. En vanlig 

svårighet för elever är att relatera till att helheten betecknas som ett och att antalet 

andelar av helheten avgör hur stora delarna är i förhållande till andra bråk av samma tal 

och jämföra dem (McIntosh, 2008).  

 

2.4 Bråk som tal  
Att förstå att bråk är ett sorts tal är svårt då elever tidigare exempelvis lärt sig att en 

siffra (1) eller sammansatta siffror (11) är naturliga tal, samt heltal som då också 

innefattar även negativa heltal (-1,-2…)  inom reella tal. Ett bråk skrivs med två siffror 

åtskilda av ett streck och bildar ett rationellt tal, och kan därför bli abstrakt för eleverna 

att förstå att de tillhör samma tal och inte utgör en division av två tal (McIntosh, 2008). 

Det är därför viktigt att alltid utgå från den helhet som bråk ingår i, men svårigheten 

ligger i att helheten förändras från tal till tal (Lamon, 2005). Karlsson & Kilborn (2015) 

menar att det ofta läggs stor fokus på bråk som del av helhet och del av antal i skolan, 

och att det skapar en ofullständig kunskap om att bråk faktiskt är ett tal, precis som 1, 2, 

3, 4 och så vidare. Dock stöter elever även på irrationella tal i skolan. Vad som utmärker 

de irrationella talen är att de inte kan utgöra en kvot av två naturliga tal och de har en 

oändlig och icke upprepande decimalföljd (Lamon, 2005).  

 

Bråk som tal presenteras enklast på tallinjen. Genom förståelsen för bråk som ett tal kan 

elever jämföra olika bråk och sätta dem i relation till varandra med hjälp av en tallinje 

för att utforska vad de kan om olika bråkuttryck (McIntosh, 2008). En tallinje med ett 

heltal i vardera änden markeras och eleven kan märka ut olika bråktal på tallinjen för att 

markera bråkdelarna av helheten (Häggblom, 2013). När undervisning om tallinjen sker 
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är det också lämpligt att gå in på förlängning och förkortning av bråk och hur bråket kan 

göras om till ett decimaltal (Löwing & Kilborn, 2002). Vidare om bråk som tal 

förmedlar uttrycken 1/5, 2/10 och 4/20 samma relation och blir mer tydligt med konkret 

material eller när de representeras i bilder, istället för när vi fokuserar på enbart 

siffrorna som tal (Lamon, 2005). Att integrera matematik i praktiska ämnen behöver 

inte innebära att eleven från början kan matematiken det handlar om, utan att de 

upptäcker matematiken under utforskandets gång (Löwing & Kilborn, 2002). På så sätt 

blir matematiken vardagsanknuten och konkret för eleverna. I Löwing & Kilborn (2002) 

finns ett bra exempel på när en bräda på 217 cm ska kapas på mitten och en del elever 

påstår att det inte går att dela på hälften. Det är först då de upptäcker vad som händer 

när 1 cm ska delas på hälften och vad ½ tillika 0,5 cm betyder.  

 

Svårigheterna med inlärning av de rationella talen menar många forskare kommer från 

att undervisningen inte sker på samma sätt som med de naturliga talen, utan att 

variationen av aspekter är färre när det kommer till undervisning av rationella tal 

(Runesson, 1999). Lamon (2005) menar att bråkräkning är viktig för att fördjupa 

förståelsen för multiplikation och division. Bråk visar på vad som händer när ett objekt 

delas in i delar. En division av talet 5 kan tidigare ha varit abstrakt för eleverna vad 2,5 

verkligen betyder. Men med bråk visas mer tydligt vad 0,5 (1/2) betyder. En 

generalisering från heltalen sker och på grund av det tror eleven att det är nämnaren som 

avgör storleken på talet, hade detta stämt hade till exempel ⅙ varit större än ½ 

(Runesson, 1999). 

 

2.5 Bråk som del av helhet 
Detta är den enklaste och vanligaste formen av bråk som det undervisas om på 

mellanstadiet. Eleverna lär sig att en hel kan delas i flera delar och att delarna måste 

vara lika stora. Helheten av en cirkel, den klassiska pizzamodellen, är lättast att förstå 

menar Häggblom (2013). Pizzabitarna visar tydligt på delar av den hela cirkeln. Är det 

däremot en rektangel som delas i lika delar kan de enskilda delarna tolkas som nya 

helheter, och det kan bli komplicerat för eleven att se dem som delar av helheten 

(Häggblom, 2013). McIntosh (2008) beskriver också elevernas förståelse för del av en 

helhet som en vanligt förekommande svårighet då de har svårt att relatera till vad som är 

helheten och delarnas innebörd. 

 

Del av helhet är därför synonymt med likadelning för att poängtera betydelsen av lika 

stora delar (Karlsson & Kilborn, 2015). Delarna måste vara exakt lika stora för att det 

ska kallas del av helhet, vilket innebär att en delning av ett tal eller objekt i tre delar 

måste betyda tre identiskt lika stora delar. Vidare är det viktigt att visa på att 2 delar av 

en helhet i det här fallet betyder 1/3 + 1/3 = 2 * 1/3 av helheten som kan skrivas som 

2/3. Med fördel används konkret och laborativt material för att visa på förhållanden 

mellan bråkdelar inom en helhet (Häggblom, 2013). 

 

2.6 Bråk som del av antal 
I del av antal är det mest essentiella att förstå att delen styrs av det totala antalet som 

utgör helheten. Så länge den totala mängden är samma som nämnaren är beräkningen 

enkel för eleverna (Löwing & Kilborn, 2002). Till exempel om helheten är fyra kulor är 

det enkelt att beräkna hur många kulor ¾ av kulorna är. Då helheten ändras till något 

annat, exempelvis 20 kulor, betyder ¾ något annat och blir mer abstrakt för eleverna att 

förstå. För att lösa denna typ av uppgift måste eleverna använda två separata 

beräkningar, division och multiplikation (alternativt upprepad addition), för att få reda 



  
 

6 

på hur stor varje del är och sedan hur många kulor delarna utgör tillsammans (Löwing 

& Kilborn, 2002). 

 

När de ska beräkna ¾ av 20 kulor måste de dividera det totala antalet kulor (20) med 

nämnaren (4) för att ta reda på hur stor ¼ är (20/4=5). Därefter måste de multiplicera 

antalet (¼=5) med så många delar de är ute efter (¾). Svaret blir därför 3*5=15, ¾ av 

20 kulor motsvarar 15 kulor.  

 

2.7 Bråk som proportion och förhållande 
En viktig del i beräkning av bråk är att förstå proportionalitet för att senare kunna förstå 

procenträkning (Karlsson & Kilborn, 2015). I undervisning om bråk som proportion 

eller andel kan exempelvis skala användas. En skala på en ritning stöter de flesta elever 

på under sin skoltid, exempelvis kan förhållandet 1:100 ange att 1 cm på ritningen 

motsvarar 100 cm i verkligheten. Dock förekommer oftast skala under området 

geometri istället för bråk.  

 

Det som är viktigt att poängtera vad gäller proportion och andel är att det inte längre går 

att räkna det som ett tal och man kan varken skriva om det i procent- eller decimalform, 

detta kan tidigast göras när man vet hur stor den totala proportionen är (Löwing & 

Kilborn, 2002). Bråk som förhållande syftar till hur mycket något är i förhållande till 

något annat. Ett exempel som elever kan relatera till kan vara när de ska köpa godis. 

Förhållandet  2/8 ger 2 hg godis för 8kr, hur mycket godis får barnet då för 40 kr? 

(Löwing & Kilborn, 2002). Förhållande kan även förklaras som 3:4 där det går till 

exempel 3 röda äpplen på 4 gröna äpplen (Lamon, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

7 

 

3 Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel presenteras vald forskningsteori och dess innebörd och uppbyggnad. 

Vidare redogörs för de olika variationsmönster som finns och vilka de kritiska 

aspekterna inom bråk kan vara. 

 

3.1 Variationsteorin 
Variationsteorin utgår från en fenomenografisk forskningsansats och används i denna 

studie som metod för att undersöka hur elever ges möjlighet att förstå innehållet i de 

läromedel som används i undervisningen (Allwood & Eriksson, 2017). Fenomenografi 

innebär att studera hur människor uppfattar sin värld ur olika perspektiv beroende på 

sina erfarenheter och upplevelser (Cheng, 2016). Det betyder att forskare måste inta en 

lärandes perspektiv och kliva in i forskningen som deltagare (Marton & Booth, 1997). 

 

För att elever ska uppfatta och förstå förklaringar och uppgifter på samma sätt krävs att 

de har samma förförståelse sedan tidigare. Men naturligtvis är det nästintill en 

omöjlighet att elever har likvärdiga erfarenheter av samma lärandeobjekt med varandra 

av flera anledningar (Wernberg, 2005). Eleverna kan ha haft olika lärare i tidigare 

årskurser, andra läromedel eller ligga på en annan matematisk kunskapsnivå vilket 

medför olika förförståelse. Därför är det viktigt att undervisa om de kritiska aspekterna 

hos ett lärandeobjekt utifrån samtliga variationsmönster för att bredda sin undervisning 

och stärka elevernas lärande (Cheng, 2016). 

 

För att variationsmönstret ska få genomslagskraft måste undervisningen vara noga 

planerad utifrån vad det är som ska läras samt hur det ska göras och eleverna måste 

uppmärksammas på vad det är de ska lära sig (Lo, 2012).  Att variationsmönstret ska 

variera innebär inte att undervisningsstrategierna ska vara olika. Vad som menas är att 

vissa aspekter hos lärandeobjektet förändras (varieras) medan andra hålls konstanta för 

att kunna urskilja de kritiska aspekterna (Lo, 2012). 

 

3.2 Lärandeobjekt 
Ett lärandeobjekt i undervisningen motsvarar didaktikens “Vad”. I variationsteorin har 

lärandeobjektet en central roll och innebär i stort ”det som ska läras” (Lo, 2012). Dock 

är lärandeobjektet mer komplext än så och för att få en rättvis syn på vad det innefattar 

behövs förståelse för framförallt två olika aspekter; direkta och indirekta lärandeobjekt 

(Lo, 2012). Det direkt lärandeobjektet är något mer konkret och det indirekta mer 

abstrakt. Det direkta avser innehållet i det som läraren undervisar om, och det indirekta 

avser hur man ska använda det man lärt sig. Ett exempel kan vara de fyra räknesätten. 

Det direkta lärandeobjektet är att eleven lär sig vad addition, subtraktion, multiplikation 

och division är. Det indirekta lärandeobjektet är att eleven ska förstå hur de ska använda 

dessa räknesätt vid rätt tillfälle (Lo, 2012). 

 

En annan term som inte får blandas ihop med lärandeobjekt är lärandemål. Lärandemål 

är det eleven förväntas lära under lektionen. Det är en strategi som används i försök att 

uppnå kunskapsmålen. Denna strategi kan dock medföra att elever inte lär sig bredden 

av det som efterfrågas, utan undervisningen blir smal och resultatinriktad för att nå 

målen (Lo, 2012). Ett lärandeobjekt syftar till vad eleven faktiskt lär sig och är något 

som ständigt förändras. Vår idé om omvärlden förändras i takt med att vi erfar något 

nytt som i sin tur förändrar den syn vi hade sen tidigare (Marton & Booth, 1997). 

Lärandemålen däremot syftar till måluppfyllelse, vad eleven ska ha lärt som läraren var 
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hänvisad till, alltså det som står i kunskapsmålen (Wernberg, 2009). Lärandemålen är 

konstanta och förändras inte under lärandets gång. 

 

3.3 Kritiska aspekter 
Kritiska aspekter utgörs av det som är relevant och avgörande för förståelsen hos ett 

lärandeobjekt. För att kunna förstå de kritiska aspekterna måste eleverna känna till vad 

något inte är, först då kan de förstå vad något är (Lo, 2012). Ett exempel kan vara; 

Emma åt hälften av pizzan. För att förstå vad som menas med begreppet hälften så 

måste eleven förstå vad som menas med hela, vidare måste hen även förstå vad en pizza 

är. I detta exempel är alltså begreppen hälften, helheten och pizza (ordförståelse) 

kritiska aspekter.  

 

Det som bestämmer de kritiska aspekterna skiljer sig åt och varierar på individbasis. För 

att bestämma de kritiska aspekterna måste lärare utgå från sina egna erfarenheter, 

vanliga missuppfattningar bland elever, tidigare forskning eller Learning studies (NCM, 

2001 s.10).  

 

3.4 Variationsmönster 
Inom variationsteorin anses det vara mer effektivt att fokusera ett specifikt lärande 

utifrån skillnader istället för likheter, för att förstå vad något är så måste eleven också 

förstå vad det inte är, alltså se skillnader (Lo, 2012). Det är upp till läraren att skapa 

lärandetillfällen som innehåller dessa variationsmönster och även lägga undervisningen 

på en nivå där det blir möjligt för eleven att ta till sig den nya kunskapen, alltså hålla sig 

inom vad Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen (Lundgren & Säljö & 

Liberg, 2014). 

 

Inom variationsteorin förekommer två variationsmönster, separation och fusion. 

Separation är vidare uppdelad i ytterligare två delbegrepp, kontrast och generalisering. 

Nedan följer en beskrivande tolkning av samtliga variationsmönster.   

 

3.4.1 Separation, kontrast och generalisering 

Separation sker genom att ett lärandeobjekt separeras från antingen vad det inte är eller i 

varianter av vad det kan vara, och dessa delbegrepp kallas kontrast och generalisering. 

 

Att urskilja en kontrast innebär att märka skillnader mellan sina tidigare kunskaper och 

nya kunskaper, både abstrakta och konkreta (Lo, 2012). Kontrastering sker genom att 

visa vad något inte är, eftersom det då syns det tydligare vad något faktiskt är 

(Magnusson & Maunula, 2011). Till exempel, för att förklara vad en tredjedel är genom 

kontrast så kan läraren visa ⅓ i förhållande till ½ eller ¼ istället. Alltså är en kontrast 

när lärandeobjektet hålls konstant och omständigheterna runt omkring varierar eller 

tvärtom för att urskilja dess likheter eller skillnader (Marton, 2015). För att bestämma 

ett särskilt mönster kan först klänningar visas med olika mönster; prickiga, rutiga och 

randiga. Då varierar mönstret men klänningen hålls konstant. Fokus hamnar då på att 

mönstren varierar men de har klädesplagget som en gemensam nämnare. Därefter kan 

ett mönster hållas konstant, till exempel prickigt men klädesplaggen kan variera. Fokus 

hamnar då på vad objekten har gemensamt.  Ytterligare ett exempel på att förklara den 

kritiska aspekten “dörr” genom kontrast kan en bild på en dörr och en bild på ett fönster 

visas för att eleverna ska urskilja vad en dörr inte är. 
 

Generalisering är när ett värde, det fokuserade, är oförändrat och de andra värdena 

varierar, kritiska aspekter skiljs från okritiska. Det fokuserade värdet generaliseras och 
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de andra värdena separeras (Lo, 2012). För att vidare förklara begreppet en tredjedel 

som nämnts tidigare genom generalisering påvisas små skillnader mellan lärandeobjekt 

fast de egentligen betyder samma sak. En tredjedel kan visas genom att tredjedelen är 

konstant men formen på den varierar, till exempel en tredjedel av en cirkel, rektangel 

och triangel kan jämföras. Det som hålls konstant är en tredjedel medan formen på 

tredjedelen varierar för att eleven ska få en uppfattning om variationerna som finns (Lo, 

2012 och Magnusson & Maunula, 2011). Genom generalisering skapas en förståelse för 

att lärandeobjektet kan förekomma i olika sammanhang och skepnader (Marton, 2015). 

För att utveckla förståelsen för mönstret prickigt återgår vi till exemplet från kontrast. 

Eleven ska nu skapa sig en uppfattning om att prickigt inte endast existerar på 

klänningar utan på olika föremål. Prickarna hålls konstanta men föremålen som 

prickarna befinner sig på varierar.   

 

För att även förtydliga generalisering med begreppet och tillika den kritiska aspekten 

“dörr” visas eleverna exempelvis en branddörr, en balkongdörr och en vanlig innerdörr 

för att de ska förstå att en dörr alltid är en dörr men att de finns i flera olika variationer. 

Ett matematiskt exempel kan vara vinkelsumman av en cirkel, oavsett hur stor eller liten 

cirkeln är så kommer den alltid vara 360 grader. Alltså är den kritiska aspekten 360 

grader, men cirkelns storlek varieras. 
 

3.4.2 Fusion 

Ordet fusion betyder sammanslagning och sammansmältning (Lidman, Lund & 

Rydström (red). 1998). I variationsteorin innebär fusion att kritiska aspekter och 

variationsmönster varieras samtidigt med varandra (Marton, 2015). Alltså sammanslås 

de för att visa på olika kritiska aspekter samtidigt som flera variationsmönster varierar. 

Det betyder att skillnader och likheter kan existera i en och samma uppgift (Marton, 

2015).  

 

Genom att fortsätta använda begreppet “dörr” genom att visa fusion kan olika typer av 

dörrar visas omlott med andra sorters öppningar såsom fönster, portar och valv. 

Mönstret med prickar skulle kunna visas på klänningar och skilda föremål så som bollar 

och djur, samt att färg och storlek på prickarna varierar. På så vis visas likheter mellan 

prickarna men också att prickar kan ha olika färg, storlek och sitta på olika föremål.   

 

3.5 Kritiska aspekter inom bråk 
Enligt flera källor finns det flera kritiska aspekter vid lärande om bråk. Lamon (2005) 

pekar på förhållandet mellan storlek och antal på delar, att utgå från samma helhet, att 

förlänga och förkorta bråk samt använda olika representationsformer. De här är även de 

kritiska aspekter som valts att analyseras i denna rapport för läromedelsanalysens 

ändamål. 

 

3.5.1 Begreppet bråk 

Lamon (2005) menar att begreppet bråk och dess betydelse kan innebära svårigheter för 

elever då de möter det i olika sammanhang. Bråkuttryck i vardagligt bruk används utan 

den exakthet som ett matematiskt bråkuttryck gör. Till exempel betyder en bråkdel av 

något i vardagligt tal en liten del medan inom matematiken innebär en bråkdel en exakt 

del av något. Likaså betyder hälften i vardagen inte alltid en exakt delning av till 

exempel en kaka, medan hälften inom matematiken innebär exakt två lika stora delar av 

något. Därför måste lärare vara konsekventa med hur de använder bråkbegreppet och 

tydligt klargöra vad bråk är för något i sin ursprungliga matematiska form (McIntosh, 

2008, Lamon, 2005 och Karlsson & Kilborn, 2015).  
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Att kunna vardagsanknyta användningen av bråk är avgörande för att på så sätt visa 

eleverna hur de tänker genom bråk utan att de kanske ens är medvetna om det (Lamon, 

2005). Redan i tidig ålder delas klockans timme in i fjärdedelar i form av kvartar. 

Likaså delas en produkts pris in i bråkdelar för att förklara vad 25 % rabatt betyder. För 

att förenkla förståelsen för bråkanvändning både i skolan och i vardagen används med 

fördel konkret material och undervisning i olika representationsformer (Lamon, 2005). 

Även Löwing & Kilborn (2002) skriver om matematiska termer som har en betydelse i 

vardagsspråk, och en annan betydelse i matematiskt språk. För att alla elever ska få en 

chans att förstå det abstrakta matematiska språket är det viktigt att undervisningen 

konkretiseras för eleverna och att matematiken förklaras på ett klarare sätt för eleverna 

(Löwing & Kilborn, 2002). Genom laborativt material, exempelvis bråkstavar, kan 

läraren enkelt visa eleverna hur bråk kan namnges på flera olika sätt genom att förlängas 

och förkortas (Häggblom, 2013). När ett bråk är förkortat i sin enklaste form har det 

förenklats så mycket det går. 
 

3.5.2 Vad är helheten? 

Naturliga tal svarar på frågan “Hur många”, medan rationella tal svarar på frågan “Hur 

mycket”. Skillnaden blir att de rationella talen jämför en kvantitet med en annan och de 

naturliga talen används för uppräkning av ett antal (Lamon, 2005). Den kritiska 

aspekten för eleverna ligger därmed i förståelsen för vilken helhet bråkuttrycket utgår 

från. För att förenkla elevernas förståelse för detta moment är det bra att i 

undervisningen använda sig av konkreta modeller och laborativt material där det 

tydliggörs hur delarna hänger samman med varandra (Häggblom, 2013). Genom att 

använda exempelvis hundrarutor kan läraren visa på sambandet mellan bråk- procent- 

och decimaltal, samt hjälpa eleverna att utveckla referenspunkter som är kopplade till 

enkla bråk (Häggblom, 2013). Med hundrarutor blir det också tydligt med helheten, 100 

rutor = 1 hel. Även bråkstavar är tydliga som laborativt material i arbetet med 

förståelsen kring helheten (Häggblom, 2013). 

 

För att skapa variation kan 1/3 visas genom olika figurer (en rektangel, triangel och 

cirkel) genom att visa på olika storlekar och areor. När till exempel 1/6 visas i en 

rektangel samtidigt som ¼ visas i en mindre rektangel kommer delarnas yta stämma 

överens med förväntningar om att färre delar alltid är större än fler delar (Karlsson & 

Kilborn, 2015). Detta för att visa på att 1/6 kan ha större delar till ytan än ¼ för att 

stärka förståelsen för att delar av helhet inte behöver säga något om delens storlek, utan 

är helt beroende av vad andelen kommer ifrån. Många missförstånd inom bråk kan bero 

på att elever hålls passiva i lärandet. Ofta är figurer redan skuggade för att visa delar 

trots att eleverna hade gynnats mer av att skapa egna delar och aktiveras i skapandet av 

sitt lärande (Karlsson & Kilborn, 2015).  
 

3.5.3 Storleksordna och förenkla bråk 

Att storleksordna bråk är en avgörande del för att senare kunna addera och subtrahera 

med bråk (Karlsson & Kilborn, 2015). Till att börja med måste förståelsen för vilka 

roller nämnaren och täljaren har i ett bråk befästas hos eleven. Bråket ¾ och 4/3 betyder 

inte samma sak trots att de innehåller lika siffror, men ordningsföljden på dem avgör 

storleken på bråket (Lamon, 2005). För att kunna storleksordna bråk är en signifikant 

del i operationen att förenkla bråket för att definiera den minsta gemensamma nämnaren 

(Karlsson & Kilborn, 2015). Detta sker genom att förkorta eller förlänga bråk tills dess 

att de innehar samma nämnare och följaktligen enklare kan jämföras med varandra 

(Lamon, 2005). På så vis kan eleven svara på hur mycket mindre eller större ett bråk är i 
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förhållande till ett annat. I tidigare skolår sker detta vanligtvis genom att rita bilder för 

att visa på skillnaden. Men en bild svarar inte i exakthet på hur mycket större något är, 

men att utgå från bilden för att sedan förenkla bråken svarar på hur många delar större 

något är.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

12 

4 Metod  
Syftet med denna studie var att göra en kvalitativ forskningsstudie på hur bråk 

framställdes och varierades i matematikläromedel för årskurs 6.  Beslutet att studera det 

matematiska innehållet bråk berodde på våra egna bristfälliga kunskaper inom det 

matematiska området. Redan innan studiens början föll valet på variationsteorin då den 

intresserade oss sedan tidigare kurser och var passande för studiens syfte och procedur. I 

detta kapitel beskrivs hur urval, procedur och andra överväganden genomförts. 

  

4.1 Val av teori och matematiskt område 
För denna typ av studie valdes en deduktiv forskningsansats med sin grund i den 

fenomenografiska variationsteorin för att visa på variationer inom läromedel. Detta för 

att teorin var passande för studiens ändamål och vanligt förekommande inom 

matematikforskning (Denscombe, 2016)). Fenomenografin visar på hur människor 

uppfattar sin omvärld beroende på vilka erfarenheter de bär med sig sen tidigare 

(Cheng, 2016). Variationsteorin bygger på att lära genom skillnader, genom olika 

aspekter som varierar i förhållande till något som är konstant (Lo, 2012). För att göra en 

rättvis analys har teorin studerats genom att söka och läsa relevant litteratur. Sökning 

efter vetenskaplig litteratur gjordes via universitetsbibliotekets databaser ERIC; 

Swepub, OneSearch och Mathematics Education Database. Sökord som användes 

relaterades till innehållet för denna rapport, till exempel; fractions, bråk, variation 

theory, variationsteorin, critical aspect, kritisk aspekt.   

 

Under läsningen av den vetenskapliga litteraturen var det några namn som figurerade 

frekvent. Dessa forskare och författare samt deras verk studerades ytterligare och blev 

en grund för denna rapports vetenskapliga teori. Ference Marton är en man som haft 

stort inflytande inom variationsteorin och som många inspirerats av. Han skriver bland 

annat om studenters skrivande som ett sätt att lära om sin egen kunskap och tolka 

vetenskap (Marton & Booth, 1997). Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv har ett 

försök till att urskilja de aspekter, fenomen, som blir synliga genom olika dimensioner 

av variation som påvisas i variationsteorin gjorts (Runesson, 1999).   

 

För att förstå matematiken som skulle studeras i denna rapport användes redan studerad, 

sekundär kurslitteratur som sedan kompletterades med annan primär 

matematiklitteratur.  

 

4.2 Urval och datainsamlingsmetod 
Ett explorativt urval gjordes inför denna studie för att få fram ett grundligt resultat med 

bra kvalitet, hellre än en kvantitativ samling data att generalisera utifrån (Denscombe, 

2016). Detta i kombination med ett bekvämlighetsurval då läromedel som var användes 

var lättillgängliga vid tillfället (Denscombe, 2016). De läromedel som användes under 

denna studie lånades från praktikskolor i närheten. Totalt samlades sex läromedel in 

från olika förlag, men endast två var aktuella för studien då de andra var utgivna före 

införandet av gällande läroplan från 2011. De valda läromedlen redovisar tydligt vilka 

förmågor och kunskapskrav som tränas i boken utifrån aktuell läroplan från 2011. 

Johansson & Svedner (2010) poängterar att det är viktigt med ett relevant urval av 

analysmaterial i rapporter för ett representativt material. De läromedel som användes i 

denna studie, Matte Direkt Borgen 6B (Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti, 2013) och 

Koll på matematik 6B (Björklund & Dahlsmyr, 2017) var båda publicerade av samma 

förlag, Sanoma Utbildning. Att valet föll på B-böckerna, som användes på vårterminen, 

berodde på innehållet i kapitlen om bråk. Både A- och B-böckerna innehöll bråk, men 
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B-böckerna hade mer extensiva kapitel om bråk och blev därmed mer intressanta att 

analysera utifrån denna studies syfte. Årskurs sex valdes för att undersöka hur uppgifter 

för elever på mellanstadiet var utformade. Förhoppningen var att uppgifterna skulle 

innehålla fler variationer och kritiska aspekter för de äldre eleverna.  

 

4.3 Procedur 
Arbetet med studien började med att söka efter vetenskaplig litteratur om 

variationsteorin samt litteratur om det matematiska innehållet. Relevant litteratur valdes 

och studerades för att få en större förståelse för teorin som valts, samt för att kunna välja 

relevanta delar som kunde användas i studien. Ramverktyget för studien blev 

variationsteorin och med hjälp av den analyserades resultatet. Den gav kunskap om 

vilka variationsmönster som kunde förekomma och hur väl de mötte olika elevers behov 

av att lära.  

 

Ett stort urval av matematikläromedel gjordes utifrån läromedel som fanns tillgängliga 

på olika praktikplatser. Slutligen valdes två läromedel för årskurs 6 ut för att analyseras. 

Utifrån variationsteorin undersöktes och analyserades variationsmönster och kritiska 

aspekter för att svara på frågeställningarna om läromedel för årskurs 6. 

 

Resultat och analys valdes att presenteras i samma kapitel för att kunna referera till 

exempelbilder och förenkla läsningen av rapporten. I analysen svarar resultatet på om 

den tidigare forskningen förstärkts och om det gick att urskilja någon variation i de 

läromedel vi undersökt.  Tillförlitlighet och trovärdighet av studien kommer att 

avhandlas i diskussionsdelen i denna rapport. 

 

4.4 Databearbetning 
Variationsteorin användes som ramverktyg för studien som beskrevs i föregående 

avsnitt. Frågeställningar om vilka de kritiska aspekterna var inom bråk samt vilka 

variationsmönster som framkom sattes som grund för analysen. Genom en deduktiv 

studie analyserades två läromedel enligt delar av Los (2012) Learning study. Till en 

början identifierades lärandeobjektet för att vidare kunna söka efter kritiska aspekter 

och variationsmönster (Lo, 2012). För att hitta dessa kritiska aspekter och 

variationsmönster studerades flera uppgifter i varje läromedel. De uppgifter som visade 

mest och förekom mest relevanta för studien valdes att presenteras i denna rapport. Av 

variationsmönster valdes kontrast, generalisering samt fusion som analyspunkter.  

 

4.5 Etiska överväganden 
Berörda parter som ingår i en forskningsstudie skall meddelas och godkänna sitt 

deltagande enligt forskningsetiska vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). I denna 

studie granskades och analyserades läromedel, och därav medföljde inget krav på 

deltagande samtycke. De bilder eller figurer från läromedlen som förekommer i denna 

studie har lånats med samtycke från ansvarigt utgivningsförlag och redaktör.  
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas studiens resultat och analys av två matematikläromedel; Matte 

Direkt Borgen 6B (Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti, 2013) och Koll på matematik 

6B (Björklund & Dahlsmyr, 2017). Varje läromedel har ett eget avsnitt där dess 

utformning och syfte presenteras, och därefter fortsätter resultatredovisning av de 

tidigare fastställda kritiska aspekterna inom bråk som förekommer samt hur de 

gestaltas, vilka variationsmönster som förekommer och slutligen en analys av resultatet. 

I denna studie granskas endast variationsmönster och kritiska aspekter inom läromedel. 

Förutom de aspekter som är förutbestämda i tidigare kapitel (se avsnitt 3.5) kan 

ytterligare aspekter tillkomma som är kritiska på individbasis. 

  

5.1 Matte Direkt Borgen 6B 
Matte Direkt Borgen 6B (Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti, 2013) utgiven av Sanoma 

förlag innehåller en klar och tydlig struktur, enkla målbeskrivningar samt vardagsnära 

och fantasifulla uppgifter. Läromedlets tre första kapitel har följande uppbyggnad; i 

borggården arbetar eleven med de moment som beskrivs i de inledande orden i kapitlet 

om mål och matematiskt innehåll. Efter avslutad grundkurs i kapitlet svarar eleven på 

påståenden om sant eller falsk om innehållet och genomför sedan en diagnos. Efter 

diagnosen finns två vägar att gå beroende på resultatet av diagnosen. I rustkammaren får 

eleven träna ytterligare på beräkningar och i tornet får eleven beräkna mer utmanande 

uppgifter. Efter de tre första kapitlen som behandlat tal, enheter och skala, samt cirkeln 

följer två fördjupande kapitel; utmaningen och målgången. Utmaningen baseras på 

problemlösning av olika slag och målgången repeterar tidigare kapitel. Varje kapitel har 

en sammanfattning och läromedlet innehåller även en verktygslåda för eleven med 

beräkningsformler och matematiska begrepp.  

 

Matte Direkt Borgen 6B innehåller inte ett renodlat kapitel om bråk utan sex sidor ägnas 

åt bråk av läromedlets 149 sidor. Bråkuppgifter ingår i kapitlet om Tal tillsammans med 

uppgifter om hela tal, negativa och positiva tal, decimaltal och binära tal. Största fokus 

ligger på multiplikation och division av större heltal och decimaltal, men mycket vikt 

läggs även på sambandet mellan decimal- och bråktal. 

 

5.1.1 Vilka är de kritiska aspekterna vid bråk och hur gestaltas de i Matte Direkt 

Borgen 6B? 

Inledningsvis på den första sidan om bråk i Matte Direkt Borgen (Carlsson, Falck, 

Liljegren & Picetti, 2013) förklaras talsystemet med de tio siffrorna 0-9 och hur de kan 

bilda oändligt många tal. Negativa och positiva tal presenteras på en tallinje och tal i 

decimal- och bråkform beskrivs som tal som finns i en oändlig mängd mellan andra tal.  

 

I uppgift 4-7 (Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti, 2013 s.9) ska eleven storleksordna 

olika tal; heltal, bråktal, decimaltal och däribland även negativa tal. Här syns de kritiska 

aspekterna att kunna utgå från en helhet, blandade talsorter samt att storleksordna tal. 

Eleverna har fem alternativa tal att välja mellan och ytterligare en kritisk aspekt är att 

välja ut de korrekta talen och bortse från de som inte är representerade på tallinjen. Med 

storleksordningen kommer även aspekten att beräkna negativa tal och tänka på andra 

hållet från en nollmarkering på en tallinje. För somliga elever finns även begreppet 

minsta att begrunda i sin ordförståelse. 
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Figur 1: Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti (2013) 6B s 9.  

 

Rena bråkberäkningsuppgifter förekommer sällan i Matte Direkt Borgen 6B (Carlsson, 

Falck, Liljegren & Picetti, 2013). Mestadels är uppgifterna utformade så att eleven ska 

storleksordna olika tal och den kritiska aspekten blir således inte bara att storleksordna 

och förenkla, utan även att jämföra olika talsorter med varandra (se figur 2).  

 

 
Figur 2: Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti (2013) 6B s. 22.  

 

I bokens del som kallas målgången blandas bråkform, decimalform och procentform för 

att visa på samband dem emellan och det är först nu som bråktal gestaltas genom 

representationsformen bild. Avsnittet inleds med tre uppgifter där eleven ska utifrån en 

bild skriva symbolen för bråktalet. Den kritiska aspekten är att vardera figur innehåller 

olika antal delar och helheterna skiljer sig därmed åt. Eleverna ska först beräkna hur 

många delar som är gröna och sedan hur många som är vita. Tillsammans bildar de 

gröna och vita delarna en gemensam helhet. I uppgift 98 ska eleverna skriva två bråk för 

en och samma figur vilket betyder att den kritiska aspekten är att förenkla bråk. Uppgift 

99 kräver däremot en jämförelse mellan fyra bilder där en figur skiljer sig åt i antal 

delar. Målet med uppgiften är att resonera kring varför en figur inte betyder samma sak 

som de övriga tre. Den kritiska aspekten blir således att även här utgå från helheten och 

jämföra bråkfigurerna storleksmässigt (se figur 4). 
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Uppgift 100 (Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti, 2013) innehåller de kritiska 

aspekterna att utgå från olika helheter, likadelning av delar och att jämföra dem med 

varandra storleksmässigt. Även elevens förmåga att röra sig mellan olika 

representationsformer genom att omvandla text till räkneoperationer och skriva sina 

tankar med symboler eller rita bilder för att visa på skillnaderna. Uppgiften lyder som 

följer: 

  

David och Sarah äter pizza. Davids pizza är delad i sex lika stora bitar. Sarahs är delad 

i fyra lika stora bitar.  

a. Båda tar en bit av sin pizza. Vems pizzabit är störst? 

b. Hur stor del av Davids pizza är kvar när han ätit upp en bit?  

 

De skriftliga räkneberättelserna fortsätter i uppgift 102-105 på nästföljande sida. De 

kritiska aspekterna som nämnts tidigare är för eleven att omvandla matematiskt språk 

till symboler och bilder genom att förstå ord som; hälften, en fjärdedel, resten och var 

femte. Dessa uppgifter, likt uppgift nummer 100, innehåller vardagsnära aktiviteter och 

föremål som till exempel mat. På individuell nivå kan kritiska aspekter, för till exempel 

nyanlända elever, vara att förstå vad ett pepparkakshjärta eller en plåt är.  

 

Senare i uppgifterna 125-127 blandas återigen uppgifter i bråk-, decimal- och 

procentform (Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti, 2013). Här är den kritiska aspekten 

att kunna förstå att det är olika talsorter, och att de måste omvandla talen för att senare 

kunna storleksordna dem, men fortfarande utgå från samma helhet. Se till exempel 

uppgift 125b: Vilket är störst? 5/100 eller 3 % samt uppgift 127a: Skriv i 

storleksordning →    25 %   0,52   0,3  

 2/10  

 

 
Figur 3: Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti (2013) 6B s. 120. 

 

Figur 3 är en tydlig uppgift på samband mellan bråk-, decimal- och procentform. Figur 

D visar på 37/100 – 0,37 – 37%. Figur E visar på 40/100 – 0,40 – 40%. Figur F visar på 

9/100 – 0,09 – 9%. Figur E är den som kan förenklas till 4/10 alternativt ⅖. (Se figur 3). 

 

Analys 

Det Karlsson & Kilborn (2015) menar med att elever hålls passiva i sitt 

matematiklärande är uppgift fyra och fem ett exempel på (se figur 1, uppgift 4 & 5). 

Eleverna tillhandahålls en tallinje med redan markerade platser för de saknade talen och 

utmanas därmed inte att skapa en egen bild av vad som efterfrågas. Däremot i uppgift 
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sex och sju blir de ombedda att rita en egen tallinje och markera tal, därmed blir 

eleverna aktiva och skapar sitt eget lärande. Svårigheten med att se vad som är helheten 

ligger i att det är flera tal markerade på tallinjen, därmed räknas varje heltal som en 

helhet. Det är det som är det avgörande menar McIntosh (2008), att eleven kan urskilja 

vad som är helheten. Författarna till läromedlet är alltså ute efter vilka andelar som finns 

emellan varje heltal som utgör separata helheter, och inte vad som skulle kunna tolkas 

som att hela tallinjen är en helhet. ⅓ infaller därför inte strax före -1 utan på 

markeringen för B (se figur 1, uppgift 4). 

 

Uppgifter som i figur 2 medför en svårighet med att urskilja vad helheten är när olika 

talsorter blandas. Är ½ i det här fallet halvvägs på tallinjen som sträcker sig mellan -4 

och 3, eller är det halvvägs mellan varje heltal? En kritisk aspekt hamnar på begreppet 

minsta. I svensk skola, som idag ofta har en mångkulturell sammansättning, kan en del 

elever inte ha förståelsen för vad minsta betyder. Även att urskilja att -4 är mindre än -

1,5 är en kritisk aspekt då 1,5 är mindre än 4, men eleven måste separera den kunskapen 

och tänka baklänges från nollpunkten då det gäller negativa tal. Däremot menar 

Häggblom (2013) att elever gynnas av att beräkna uppgifter med blandade former för att 

se samband mellan bråk, decimaltal och procent. Matte Direkt Borgen 6B (Carlsson, 

Falck, Liljegren & Picetti, 2013) beskriver bråk som oändligt många tal mellan heltal 

och innehåller övervägande uppgifter med flera olika talsorter simultant. Större fokus 

sätts således på bråk som tal än endast del av en helhet vilket Karlsson & Kilborn 

(2015) menar har tappat fokus i svensk matematikundervisning.  

 

McIntosh (2008), Häggblom (2013) och Löwing & Kilborn (2002) är överens om att 

bråktal enklast gestaltas med hjälp av tallinjer för att relatera bråktal med varandra eller 

andra talsorter. Det har Matte Direkt Borgen 6B tagit tillvara på med en stor andel 

bråkuppgifter som får stöd av tallinjer (se figur 1). Dock påtalar de att mellan tal på 

tallinjer finns det oändligt många tal, men det bör också påtalas att alla sorters tal inte 

går att placera på en tallinje, till exempel de irrationella talen som aldrig kan skrivas ut 

med exakthet (Lamon, 2005).  

 

5.2 Koll på Matematik 6B 
I Koll på matematik (Björklund & Dahlsmyr, 2017) kommer bråkkapitlet mellan 

kapitlen om ekvationer och taluppfattning. Bråkkapitlet är sammansatt med volym och 

procent, och består av totalt 25 sidor. På det första uppslaget redovisas begrepp såsom 

beräkna andelen, beräkna helheten, och del av antal. Det finns även bilder och pilar 

som tydligt instruerar eleven hur hen ska tänka och vad hen ska titta på. Det finns endast 

sex sidor om bråk samt en sida med fördjupningsuppgifter i hela kapitlet. På de första 

två sidorna tränas Del av antal, på tredje sidan tränas Räkna ut helheten, och på fjärde 

sidan Räkna ut andelen. På den resterande sidorna tränas förmågorna. Eleverna kan här 

välja mellan att träna metod, spela och kommunicera, problemlösning eller ord och 

begrepp. På fördjupningssidan i kapitlet finns det ytterligare bråkuppgifter. 

 

5.2.1 Vilka är de kritiska aspekterna vid bråk och hur gestaltas de i Koll på 

matematik 6B? 

Helheten presenteras i form av bilder och symboler. Boken visar genom en 

exempeluppgift (se figur 6), fem stycken tårtbitar där en tårtbit, en del, är markerad som 

20%. En femtedel av priset (950kr) står inuti tårtbiten för att ytterligare förtydliga hur 

mycket den delen kostar. Vidare multipliceras 5 med 20 % för att förtydliga helheten, 

alltså 100%. Bråktalet ⅕ visas även enskilt som 20%. Slutligen räknas talet ut, 

5x950=4750. Efter exempeluppgiften följer sex stycken lästal där eleverna får träna sin 
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färdighet genom på att beräkna helheten samt att rita bilder på hur bråktalen ser ut. Ett 

par sidor framåt i boken tränas en del av förmågorna. För kommunikationsförmågan 

finns ett tärningsspel som syftar till att lära sig andel och helhet och även metod-, 

problemlösnings- och begreppsförmågorna har specifika övningar som tränar helheten 

och andelen. 

 

I uppgift 61 (figur 5) i läromedlet får eleven en bild på en stav som är indelad i fyra 

stycken delar. Hen ska sen rita hur hela figuren ser ut när den visar 10%, 25% och 50%.  

 

 
Figur 4: Björklund & Dahlsmyr (2017) 6B s.74. 

 

 
Figur 5: Björklund & Dahlsmyr (2017) 6B s. 74. 

 

På nästa sida i boken finns en ny exempeluppgift där räkna ut andelen presenteras (se 

figur 6). På liknande sätt som med helheten delas uppgiften upp i olika delar. Delen ska 

divideras med helheten för att få fram andelen. Bråktalet 6/24 förkortas till ¼ som 

vidare görs om till decimaltalet 0,25 som slutligen omvandlas till 25%. Efter 

exempeluppgiften följer det fyra stycken läsuppgifter som är indelade i a, b och c. 

Eleverna ska räkna ut hur stor andelen av olika saker är i bråk-, decimal- och 

procentform. Senare i samma kapitel förekommer uppgifter som tränar vissa förmågor 

som presenterades ovan. 
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Figur 6: Björklund & Dahlsmyr (2017) 6B s. 75. 

 

I figur 7 nedan finner vi uppgift 111 från boken Koll på matematik (Björklund & 

Dahlsmyr, 2017), i uppgiften ska eleverna storleksordna olika bråk. Uppgift A är en 

form av fusion och innehåller flera kritiska aspekter. Uppgift B ska också 

storleksordnas, men denna uppgift är något enklare då alla bråktalen har samma täljare. 

 

  
Figur 7: Björklund & Dahlsmyr (2017) 6B s. 97. 

 

Ytterligare exempel där eleverna måste kunna förenkla bråk kommer i uppgift 114-116 

(se figur 8). Eleverna ska här para ihop rätt bråktal med rätt bild. 

 

 
Figur 8: Björklund & Dahlsmyr (2017) 6B s. 97.  

 

Analys  

Som Lamon (2005) skriver så jämförs de rationella talen med en kvantitet och svarar på 

frågan “hur mycket”. I figur 4 visas ett exempel på hur eleven ska räkna ut helheten och 

för att eleven ska kunna lösa uppgiften måste hen förstå den kritiska aspekten, vad 

helheten är. I exemplet kan vi se hur en tårta delats in i fem stycken delar. På den ena 

delen står det 20% och även summan av hur mycket delen är värd i kronor. Längst ner i 

exempelbilden kan eleven genom olika variationer utläsa hur mycket en femtedel är, 

och även se att fem delar tillsammans skapar helheten. Karlsson & Kilborn (2015) 

skriver om vikten av att skapa förståelse för eleverna om att delens värde (storlek) är 

helt beroende på helheten som den kommer ifrån, vilket här visas genom att dela upp 

talet i kronor.  

 

I figur 6 förenklas först bråket (6/24 → ¼) för att sedan omvandlas till ett decimaltal 

(0,25) och vidare efter det till ett procenttal (25%). McIntosh (2008) skriver om vikten 

av att elever lär sig att använda referenspunkter när de ska uttrycka procent i förhållande 

till bråk. Utifrån dessa referenspunkter kommer eleverna att kunna se de samband som 

finns och utifrån dem vidareutveckla sina kunskaper om hur bråk-, procent- och 

decimaltal hänger ihop (Häggblom, 2013). Att visa på samband mellan dessa former är 

också något som läroplanen tar upp i det centrala innehållet för matematik i årskurs 4-6 

(Skolverket, 2011). I figur 6 visas referenspunkten ¼ = 0,25 = 25%. Att just 25% tas 

upp som referens är ingen slump då de vanligaste referenspunkterna som eleverna först 
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lär sig att förhålla sig till är ½ (50%), ¾ (75%), 1/10 (10%), ⅕ (20%) och som exemplet 

ovan visar, ¼ (25%) (Häggblom, 2013). 

 

I uppgift 61 (figur 5) ska eleverna rita om en stav till olika figurer utifrån bild och text. 

Genom bilden som ritas av eleven skapas det en tydlig kontrast mellan de olika delarna. 

Den kritiska aspekten, som i detta fallet är helheten, visas i flera olika skepnader. 

Eleven kan genom detta skapa sig en förståelse om att helhetens storlek beror på 

storleken på delen och tvärtom. Uppgiften är ett bra exempel på hur eleverna kan hållas 

aktiva i sitt lärande och på så vis erhålla bättre förutsättningar för inlärning (Karlsson & 

Kilborn, 2015). 

 

Vidare skriver Karlsson & Kilborn (2015) att det är avgörande vid inlärning att kunna 

storleksordna bråk, detta för att komma vidare i sin utveckling vad gäller bråkräkning. 

Täljaren och nämnaren måste befästas hos eleven för att få dem att förstå att 

ordningsföljden på dem avgör storleken på bråken (Lamon, 2005). Kunskap om hur 

bråk kan förlängas eller förkortas för att få en gemensam nämnare och även specifik 

kunskap om täljare och nämnare behövs om eleven ska ha möjlighet att lösa mer 

komplicerade bråkberäkningar. I uppgift 111 A (figur 7) behöver eleverna ha kunskap 

om hur man förenklar bråk för att kunna storleksordna dem. Uppgiften är en fusion som 

innebär att flera kritiska aspekter varierar såsom täljare, nämnare men även 

ordningsföljd. Däremot i uppgift 111 B (figur 7) behöver eleverna bara ha förståelse för 

att ju fler delar ett bråk är indelat i, alltså ju större nämnare talet har, desto mindre är 

varje del värd. Förenkling av bråk behöver inte ske i denna delen, men däremot måste 

kunskapen om täljare och nämnare finnas. Har eleven förståelse för det här blir det 

enklare att storleksordna från största nämnare som är det minsta bråket (⅜), till minsta 

nämnare som är det största bråket (3/3=1). Genom att hålla täljaren konstant och ställa 

nämnaren i kontrast till det genom att den varierar blir B-uppgiften ett bra exempel på 

separation i form av kontrastering. 

 

Det som försvårar för eleverna i uppgift 114 (figur 8) är att bilden som visas är en 

förkortad variant av bråktalen. Eleverna måste kunna göra om talen för att hitta vilken 

bild som hör samman med rätt bråktal. I uppgift 115 ska de istället förlänga bråktalet för 

att bilden och bråktalet ska passa ihop. I sista uppgiften, 116 (figur 8), ska de svara på 

vilket bråk som är skrivet i sin enklaste form. I uppgift 114-115 ser vi en generalisering 

i form av bild och bråktal som varieras men som betyder samma sak och den kritiska 

aspekten förenkling blir synlig. Även i sista talet sker en generalisering där alla tal blir 

¼ om eleven förenklar dem. Ytterligare en kritisk aspekt blir påtaglig i uppgift 116, och 

det är begreppet “enklaste form”. Löwing & Kilborn (2002) skriver om hur begrepp 

inom matematiken som har en betydelse i vardagsspråk och en betydelse i matematiskt 

språk kan försvåra matematiken för en del elever. Genom att konkretisera matematiken 

med hjälp av bilder och material kan läraren på ett tydligt sätt påvisa hur bråk kan 

förlängas och förkortas och därmed bringa klarhet i de olika begreppen (Häggblom, 

2013). 

 

  

5.3 Vilka variationsmönster finns i uppgifter av bråk i Matte Direkt 

Borgen 6B och hur gynnar de lärande? 
Uppgift 97 (Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti, 2013) visar kontrast genom att flera 

bråk representeras i figurer och bråkdelarna kontrasteras genom både färg och att 

figurerna antar olika former. I de följande två uppgifterna, 98 och 99 sker det också 

kontrastering, men endast genom olika antal delar och olika färg på delarna. Figurerna 
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är desamma, rektanglar och kvadrater. Uppgift 98 och 99 visar även generalisering då 

delarna hålls konstanta (4/8 och 2/6).  

 

 
Figur 9: Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti (2013) 6B s.116 

 

I slutet av kapitlet finner vi en uppgift som stämmer in på generaliseringens grunder. 

Här ska eleverna urskilja den konstanta fjärdedelen i de olika representationsformerna 

språk, bråktal och procentform (se figur 10). 

 

 
Figur 10: Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti (2013) 6B s. 120. 

 

I inledningen av kapitlet ska eleverna arbeta med tallinjen och markera heltal, 

decimaltal och bråktal. Bland dessa finns det både negativa och positiva tal. Här gäller 

det att storleksordna talen och tänka i olika talformer. Uppgift 4 och 5 (se figur 1) 

arbetar utefter tallinjen och i uppgift 6 a och b ska eleverna storleksordna utan tallinje. I 

uppgift 7 ska de rita en egen tallinje med gradering -5 och 5. Därefter ska de märka ut 

talen a) 1,5 b) -1,5 c) 3,5 d) -3,5. Ett exempel figurerar innan uppgift 4-7, men förklaras 

senare i läromedlet som att bråk- och decimaltal finns i en oändlig mängd mellan andra 

tal. Det tydliggörs inte att det gäller heltal, såsom mellan 0 och 1 vilket kan försvåra 

taluppfattningen hos eleverna. Dessa uppgifter visar således på fusion då flera kritiska 

aspekter varierar samtidigt. Både att storleksordna tal, separera negativa tal från 

naturliga tal och röra sig mellan olika talsorter; decimal-, hel- och bråktal.  

 

Uppgift 102 (Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti, 2013) lyder som följer: David gör 

åtta smörgåsar. På hälften lägger han ost, på en fjärdedel korv och på resten 



  
 

22 

leverpastej. På hur många smörgåsar är det a) ost b) korv c) leverpastej? I denna 

uppgift uppstår fusion då eleven måste hålla isär flera kritiska aspekter som att förstå de 

olika begreppen hälften, fjärdedel och resten. En ytterligare kritisk aspekt är utgå från 

helheten och välja en fungerande räkneoperation för ändamålet. För många elever kan 

en ytterligare kritisk aspekt vara att det är enbart en textuppgift utan bilder som en 

ytterligare representationsform för att förtydliga.  

 

Analys  

Kontrast är en form av separation som visar på vad något inte är (Lo, 2012 och 

Magnusson & Maunula, 2011). I uppgift 97-99 (se figur 9) blir kontrasten extra tydlig 

genom bild och färg. De gröna delarna utgör 2 delar av 5 (⅖) och inte något annat. 

Svaret på frågan: Hur stor del av figuren är grön? Kan alltså inte besvaras på annat vis 

än att ange exakt hur många delar som är just gröna och inte vita. I uppgift 99 på samma 

sida påtalar även frågan att något inte stämmer överens med en figur av fyra vilket 

vittnar om att något skiljer den från de andra (se figur 9). Kontrasten är att figuren med 

sjättedelar separeras från figurer med åttondelar. De övriga tre figurerna visar ⅛ genom 

generalisering där åttondelen hålls konstant, likaså i uppgift 128 (se figur 10) hålls 

fjärdedelen konstant men efterfrågas i olika talformer. Att hålla lärandeobjektet konstant 

men visa det i olika skepnader innebär generalisering (Magnusson & Maunula, 2011 

och Marton, 2015). Det kan således kan konstateras att Matte Direkt Borgen 6B 

(Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti, 2013) mest använder sig av separation i sina 

variationsmönster och därmed skapar lärande genom att visa på skillnader mellan 

lärandeobjekt (Lo, 2012 och Marton, 2015).  

 

Marton (2015) beskriver fusion genom att den kritiska aspekten kan hållas både 

konstant och varierande i en och samma uppgift. Fusion är synnerligen svårt att förstå 

och ibland ännu svårare att lokalisera. Men i uppgift 102 visas detta variationsmönster 

genom att helheten är representerad i olika bråkdelar; hälften och fjärdedelar. Eleven 

måste förenkla bråken och själv utgå från en helhet som skulle kunna stämma överens 

med den information hen ges. Helheten är visserligen densamma, men okänd för eleven. 

 

5.4 Vilka variationsmönster finns i Koll på Matematik 6B och hur 

gynnar de lärande? 
I uppgift 116 ska eleverna besvara vilket av följande bråk som är skrivet i enklaste form 

(se figur 11). Alla bråken står för en fjärdedel, men en generalisering har skett genom 

att skriva dem på olika vis. En kritisk aspekt i uppgiften är begreppet “enklaste form” 

som tas upp i avsnitt 5.2.1. 

 

  
Figur 11: Björklund & Dahlsmyr (2017) 6B s. 97. 

 

Vidare under generalisering hittar vi en “Träna metod”-uppgift. Eleverna ska para ihop 

bråkform, procentform och decimalform (se figur 12). Uppgift A börjar med att 

eleverna ska hitta vad som motsvarar ⅕ i procentform och decimalform. När de kommer 

till uppgift B ska de hitta vad som motsvarar 25/100 i procentform och decimalform. 

Och så fortsätter det vidare till och med uppgift E. 
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Figur 12: Björklund & Dahlsmyr (2017) 6B s.76. 

 

Det finns ett större antal uppgifter i Koll på matematik (Björklund & Dahlsmyr, 2017) 

som visar på generalisering, exempelvis “para ihop” uppgifter där eleven ska sätta 

samman bild, symbol och språk. 

 

Uppgift 54 visar på kontrast genom att jämföra vad ⅓ är i förhållande till 25%, samt 

visar på regeln att färre delar ger större delar. 

 

  
Figur 13: Björklund & Dahlsmyr (2017) 6B s.73. 

 

Uppgift 104 (s.96) är en kontrastuppgift då eleverna ska skriva talet 8/3 i blandad form. 

Till sin hjälp har de fyra tal att välja mellan: 8 ⅓, 2 2/3, 2 4/3 samt 8,3. Uppgiften visar 

tydligt på vad 8/3 inte är vilket ska stärka elevernas förståelse för vad blandad form 

innebär. Vidare i läromedlet kommer uppgift 117-118, båda talen är a, b och c uppgifter. 

Eleverna får bilder på bråktal som ska adderas och subtraheras med varandra. 

Kontrastering sker genom färg, form och antal delar (se figur 14). 

 

 
Figur 14: Björklund & Dahlsmyr (2017) 6B s.98. 

 

I problemlösningsuppgifterna finner vi fusion där flera kritiska aspekter varierar (se 

figur 15, uppgift 1), eleven ska kunna förenkla bråktalen för att kunna räkna ut det 

slutgiltiga svaret i uppgiften. Liknande problem förekommer på flera ställen i 

läromedlet, bland annat i uppgift 51-55 där eleverna konfronteras med flera olika 

talsorter och räkneoperationer (Björklund & Dahlsmyr, 2017). 
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Figur 15: Björklund & Dahlsmyr (2017) 6B s. 77. 

 

 
Figur 16: Björklund & Dahlsmyr (2017) 6B s. 73. 

 

Analys 

Det kan konstateras att flera variationsmönster förekommer i Koll på matematik 

(Björklund & Dahlsmyr, 2017). De mest frekventa variationsmönster är fusion och 

generalisering, men även kontrast förekommer. Dock så går dessa variationsmönster in i 

varandra i en hel del uppgifter. Ett exempel på det är uppgift 54 (figur 13). Kontrast 

visas genom ⅓ och 25%, som betyder olika stora delar. Men för att veta att delarna är 

olika stora behöver eleven också kunskap om att 25% är samma sak som en fjärdedel. 

Flera kritiska aspekter varierar, både del av helhet, räkna ut andelen, förenkla bråk samt 

att eleverna ska räkna ut hur mycket som blir kvar när pizzan är uppäten. Men vilka 

svårigheter eleverna upplever beror på elevernas förkunskaper och som Wernberg 

(2005) skriver så är det i princip omöjligt att eleverna har samma erfarenheter kring 

lärandeobjektet, och därför kommer de kritiska aspekterna alltid att variera.   

 

I uppgift 117 och 118 (figur 14) sker kontrastering bland annat genom att figurerna har 

olika form och färg. Subtraktion är utformat med gul och vit färg och med formen av en 

cirkel. Addition är orange och vit och har formen av en kvadrat och en rektangel. För att 

kontrasten ska bli extra tydlig ligger figurerna vertikalt med varandra. De konkreta 

figurerna visar på tydlig kontrast genom att de olika delarna, exempelvis ¼ och ¾, är 

färglagda vilket gynnar lärandet (Lo, 2012).  

 

Generalisering förekommer utifrån flera kritiska perspektiv, och ett av dem är begrepp. I 

problemlösningsuppgiften som visas överst i figur 15 synd det att de använt sig av att 

skriva ¼ och ⅓ med hjälp av symboler, men längre ner i uppgiften väljer de istället att 

skriva hälften med text. Att blanda dessa uttryck kan vara både bra och dåligt. Det som 

är bra är att eleverna får en vardagsanknytning till bråk som blir mer naturlig för dem än 

om det endast står symboler. Däremot är det viktigt att tydliggöra vad hälften står för, 

att det i ett matematiskt sammanhang står för exakta delar, vilket det inte alltid gör när 

man talar om hälften i en verklighetsanknuten situation (Lamon, 2005). Enligt McIntosh 

(2008) är det viktigt att vara tydlig och konsekvent med hur man använder de 

matematiska begreppen så det inte förvirrar eleverna. 
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6 Diskussion 
I detta avslutande kapitel diskuteras resultatet av analysen och metoden för denna 

rapport och studie. Slutligen förs en diskussion kring fortsatt forskning inom området.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
Forskningsfrågorna undersöker vilka variationsmönster som förekommer i kapitel om 

bråk samt vilka de kritiska aspekterna är och hur väl de framställs i olika 

matematikläromedel. Det kan konstateras att samtliga variationsmönster framkommer i 

båda de läromedel som analyserats, och således erbjuds eleverna olika sätt att erfara 

lärandeobjekten. Variationsmönstren skiljer sig dock åt i frekvens mellan de olika 

läromedlen och bör kompletteras med annan undervisning. 

 

De kritiska aspekterna syns tydligare i Koll på matematik 6B (Björklund & Dahlsmyr, 

2017) än i Matte Direkt Borgen 6B (Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti, 2013). I Koll 

på matematik (Björklund & Dahlmyr, 2017) finns del av antal, räkna ut helheten och 

räkna ut andelen som egna avsnitt i läromedlet med tydliga rubriker och framkommer 

redan på första uppslaget. I Matte Direkt Borgen 6B (Carlsson, Falck, Liljegren & 

Picetti, 2013) finns dessa delar också med, men är inte lika tydligt markerade. Detta kan 

visa på att författarna av Koll på matematik 6B (Björklund & Dahlsmyh, 2017) haft de 

kritiska aspekterna i åtanke vid utförandet av läromedlet och på bästa sätt försökt att 

göra eleverna, och kanske även lärarna, uppmärksamma på vad det är som kan bli svårt 

inom bråkberäkning. Del av helhet visas i Matte Direkt Borgen 6B (Carlsson, Falck, 

Liljegren & Picetti, 2013) bland annat på en tallinje, där linjen sträcker sig mellan både 

negativa och positiva tal (se figur 1). McIntosh (2008) påtalar att tallinjen är bra att 

använda sig av bland annat när eleverna ska storleksordna bråk, men han säger också att 

det är viktigt att förstå att helheten är ett heltal i detta fall. I Matte Direkt Borgen 6B 

(Carlsson, Falck, Liljegen & Picetti, 2013) utgår läroboken från att eleven har 

tillräckliga kunskaper om vad en helhet är på en tallinje, men det finns inget tydligt 

exempel eller någon förklaring, vilket kan förbrylla eleven. Visserligen kan många 

elever hjälpas av att det i de första uppgifterna demonstreras hur det är tänkt att beräkna 

uppgifterna för att sedan applicera sina kunskaper på de efterföljande uppgifterna. 

Enligt McIntosh (2008) är det en vanligt förekommande svårighet bland elever att 

urskilja helheten av ett bråk, och det är också denna kritiska aspekt som förekommer 

mest i båda läromedlen. I Koll på matematik (Björklund & Dahlsmyr, 2017) saknas 

tallinjen och den förekommer inte alls i kapitlet om bråk. Som (Runesson, 1999) skriver 

är det viktigt att använda bråk tillsammans med naturliga tal, på exempelvis en tallinje. 

Det innebär att avsaknaden av tallinjen i Koll på matematik (Björklund & Dahlsmyr, 

2017) skulle kunna göra det svårare för eleverna med förståelsen för att storleksordna 

bråk. 

 

Matte Direkt Borgen (Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti, 2013) har inget renodlat 

kapitel om bråk utan presenterar det i ett kapitel generellt om tal. Kontentan av detta 

kapitel är att visa samband mellan bråk-, decimal- och procentform vilket är ett av 

målen i Lgr 11 (Skolverket, 2011). Även Koll på matematik (Björklund & Dahlsmyr, 

2017) presenterar bråk tillsammans med decimal- och procentform samt volym. Detta 

stämmer väl överens med McIntosh (2008) uppmaning om att bråk är en viktig del för 

att senare förstå algebra och även Häggblom (2013) menar att bråk bör undervisas 

parallellt med procent- och decimalform för att eleverna ska få en starkare koppling till 

positionssystemet. Uppgifterna i båda läroböckerna är överlag väl kopplade till 

vardagshändelser som elever förmodligen stött på. Detta för att skapa samband till 
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verkligenheten som är en del av det centrala innehållet för matematik (Skolverket, 

2011). Bergius (2011) uppmanar till att låta elever samtala om bråk, laborera med bråk 

särskilt med konkret material och att det är viktigt att detaljerat förklara begrepp inom 

bråk och dess betydelse. Från artikeln Bråk från början (Bergius, 2011) beskrivs hur 

elever i årskurs två visar en god förståelse för bråk då de får arbeta praktiskt med dem. 

Dock är uppgifterna i Matte Direkt Borgen (Carlsson, Falck, Liljegen & Picetti, 2013) 

av genomgående abstrakt karaktär och eleverna uppmuntras sällan till att använda 

konkret material som Häggblom (2013) starkt förespråkar. Visserligen fördjupas 

kunskap genom att gå från det konkreta till det abstrakta, men är det för tidigt att 

utelämna det konkreta redan i årskurs sex? Lamon (2005) skriver om vikten av att 

använda konkret material inom bråk i alla åldrar. I Koll på matematik (Björklund & 

Dahlsmyr, 2017) förekommer visserligen några praktiska övningar, men de är få även i 

det läromedlet. En annan brist är avsaknaden av begreppen täljare och nämnare som är 

påtaglig i båda läroböckerna, vilket kan tyckas märkligt med tanke på att flertalet av 

forskarna, såsom bland annat McIntosh (2008), Häggblom (2013) och Runesson (1999) 

påtalar hur viktiga de begreppen är för elevernas förståelse. Som användare av Matte 

Direkt Borgen 6B gäller det att läraren har bestämt sig för hur hen vill använda boken. 

Den lilla verktygslådan som finns tillgänglig längst bak i boken kan vara avgörande för 

en del elevers förståelse då den innehåller förklaringar av begrepp och metoder för 

beräkning av bråk. Kontentan som studiens författar kan känna att läroboken borde läsas 

baklänges eftersom representationsformer och begrepp presenteras bättre i målgången 

än i grundkursen.  

 

6.2 Metoddiskussion 
I valet av läromedel berodde på vad som fanns tillgängligt när studien skulle 

genomföras. Valet föll på årskurs 6. I efterhand hade en tidigare årskurs valts för att få 

mer material att analysera. Framförallt Matte Direkt Borgen 6B (Carlsson, Falck, 

Liljegren & Picetti, 2013) innehöll väldigt få sidor om bråk, men när detta uppdagades 

hade det gått allt för lång tid för att hinna leta upp ett annat relevant läromedel. För att 

få ett mer generaliserbart resultat hade det med fördel gjorts ett annat urval baserat på de 

mest använda läromedlen i Sverige eller på läromedel från olika författare och förlag. I 

nuläget svarar denna rapport endast på hur kritiska aspekter och variationsmönster 

förekommer i Matte Direkt Borgen 6B och Koll på Matematik 6B. Denscombe (2016) 

menar att en mindre studie ger en sämre generaliserbarhet. Dock är syftet med studien 

att förbättra våra egna metoder för att granska läromedel för att bli bättre på att 

komplettera med annat innehåll för en mer mångfacetterad undervisning i framtiden 

som lärare. Wernberg (2009) stödjer detta med sitt resonemang om att det teoretiskt inte 

finns något rätt eller fel med forskning, således är det primära att beskriva sina metodval 

detaljrikt för att läsaren ska förstå syfte och urval.  

 

I val av metod bestämdes på förhand att variationsteorin skulle användas som en typ av 

ramverk. Dels för att teorin kändes nytänkande men också aktuell inom 

forskningsområdet. Studien avgränsades till bråk och vissa delar av bråk inom 

läromedel för årskurs 6. Att arbeta i par under en analys kändes fördelaktig då vi skulle 

kunna diskutera resultaten tillsammans och få fler infallsvinklar. Att vi har olika 

livserfarenheter på grund av bland annat åldersskillnad tror vi också gynnar vårt sätt att 

både skriva och genomföra undersökningen.  

 

6.2.1 Validitet och reliabilitet 

Tillförlitligheten för rapporten är god utifrån de förutsättningar som fanns vid 

tidpunkten för studien. Dock finns det aspekter som talar för att resultatet skulle kunna 
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bli annorlunda vid en ny analys. En av de aspekterna är att vi är två oerfarna 

lärarstudenter som tidigare inte gjort några läromedelsanalyser och vi hade ett begränsat 

urval av läromedel för vår studie.  

 

En fenomenografisk forskningsansats och likaså variationsteorin bygger på iakttagelser 

av upplevelser och den analys som gjorts av materialet är baserat på våra upplevelser av 

vad kritiska aspekter och variationsmönster inom bråk är. Således skulle någon annan 

uppfatta materialet annorlunda vilket betyder att trovärdigheten baseras på hur väl 

forskaren studerar sin valda teori och material. Vilket betyder att forskaren försöker 

förstå hur någon annan uppfattar ett fenomen och en annan forskare kan uppfatta det 

annorlunda (Marton & Booth, 1997). Vi utgick från de kriterier vi själva fastslog för 

vad en kritisk aspekt inom valt område var och vad de olika variationsmönstren innebar 

då vi studerade andra författares tankar kring bråk och den vetenskapliga teorin (se 

kapitel 2 och 3).  

 

För en mer komplex och djupgående studie hade en triangulering behövts genomföras i 

form av observationer och intervjuer för att se resultatet ur fler perspektiv (Denscombe, 

2016). Dock är de data som vi ansåg som mest nödvändiga för denna studie komma från 

läromedel och det var där vi valde att lägga vårt fokus. 

 

6.3 Fortsatt forskning 
Som vi nämnde i metodkapitlet hade vi från början sex olika läromedel att välja ur, men 

endast två var utgivna efter införandet av vår nuvarande läroplan från 2011. Vi ställer 

oss frågande till hur det är tillåtet att använda läromedel som är baserade på tidigare 

läroplaner, och hur den undervisningen ser ut i övrigt för att kompensera den eventuella 

bristen på innehåll från nuvarande läroplan. För tyvärr är det så här verkligheten ser ut i 

Sverige. På grund av flera orsaker tvingas lärare använda läromedel i sin undervisning 

som inte är uppdaterade utefter Lgr 11. Hur väl svarar de läromedel på de förmågor som 

presenteras i vår nuvarande kursplan för matematik och hur kompenseras bristen på 

dessa? Det skulle kunna vara ett uppslag till en fortsatt forskning som kräver både en 

läromedelsanalys och intervjuer med verksamma lärare och även observation av 

undervisningstillfällen baserat på de mest använda läromedlen i Sverige.   
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