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Abstrakt 
Detta är en kvalitativ empirisk studie med inriktning mot skolans lägre åldrar. Syftet 
med studien är att granska hur undervisning av matematikområdet bråk kan planeras 
och genomföras för att möjliggöra för eleverna att befästa och behärska kunskapen. För 
att uppfylla studiens syfte och frågeställningar används metoden design research. 
Metoden går ut på att ett antal cykler planeras och genomförs för att sedan kunna 
analyseras. Resultatet från analysen används sedan för att återigen gå ut och genomföra 
en lektion där målet är att skapa en lektion som är bättre än förgående, för att få en så 
effektiv undervisning som möjligt. Planerandet av dessa lektioner, cykler, utgår från 
tidigare studier gällande svårigheter med bråk. Planeringen utgår även från olika stadier 
i förflyttningen från konkret till abstrakt matematik som eleverna tar sig igenom. Trots 
att utvärderingen visar på goda resultat hos eleverna, visar analysen att det alltid finns 
flertalet delar i undervisningen som går att utveckla till det bättre. 
 
 

Nyckelord 
Bråk, design research, Heddens teori. 
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1 Inledning 
Enligt Skolverket (2017) är matematik en del av samhällets beslutprocesser. Kunskaper 
i matematik ger människor möjligheten att fatta väl valda beslut i vardagslivet. Konstant 
möter människan matematik, från det att väckarklockan på rätt utsatt tid ringer, att du 
tar rätt buss, betalar rätt för dig och ser på ditt favoritprogram vid rätt tidpunkt. Ofta rear 
butikerna varor och du stöter ofta på procenttal som 20%, 30% och 50%. För att 
behärska det vardagliga samhället krävs grundläggande matematikkunskaper. Skolan 
har här en viktig roll för att ge dagens barn de förutsättningar som krävs för att klara av 
dessa vardagliga situationer. Ytterligare ett matematikområde eleverna möter i sin 
vardag är bråk. Bråk kopplas ofta av eleverna till recept och vid uppdelning av 
exempelvis tårtor eller pizzor. Området är ett av de moment i matematiken där de flesta 
elever stöter på svårigheter och de måste därför ges de rätta verktygen för att kunna 
befästa och behärska bråktalen (Zhang, Clements & Ellerton, 2014).  
 
En systematisk litteraturstudie rörande bråkräkning har genomförts av Gunnarsson och 
Schuller (2018). Studien fokuserade på att synliggöra svårigheter inom 
matematikområdet bråk, samt var dessa svårigheter uppstår när eleverna rör sig från 
konkret till abstrakt räkning. Den tidigare studien visade att det finns en mängd 
svårigheter som eleverna möter när de arbetar med bråk, samt att det finns flera ställen 
som dessa uppstår. För att undvika att eleverna utvecklar svårigheter visade resultatet att 
eleverna måste få arbeta med bråk på olika sätt. Med anledning av detta kommer den 
tidigare studien (Gunnarsson och Schuller, 2018) ligga till grund för en empirisk studie. 
Den empiriska studien kommer att undersöka hur undervisning av bråk kan planeras för 
att möjliggöra att eleverna befäster och behärskar den givna kunskapen. En kunskap 
som krävs för att eleverna ska behärska vardagliga situationer.  
 
Denna studie är aktuell i dagens skolundervisning då erfarenheter från tidigare 
verksamhetsförlagda utbildningar har visat att elever har problematik med just 
bråkräkning. Även lärare har uttryckt en osäkerhet om hur undervisning av bråk kan 
genomföras på ett bra sätt för eleverna. Därmed har ett intresse hos oss väckts gällande 
vad det är som är svårt med bråkräkning och hur undervisningen kan planeras för att 
undvika att eleverna upplever bråk som ett svårt område. Förhoppningen är att denna 
studie kan vara en hjälp för verksamma lärare när de planerar sin undervisning av bråk.  
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2  Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att granska hur undervisningen i matematikområdet bråk kan planeras 
och genomföras för att eleverna ska befästa och behärska kunskaper i området. Vidare 
syftar studien även till att belysa pedagogens roll i elevernas kunskapsutveckling 
gällande bråk.  
 
 

• Vad kan undervisningen innehålla för att ge eleverna möjlighet att behärska 
bråk? 

 
• Vilka faktorer måste pedagogen ta hänsyn till vid lektionsplanering?  
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3 Teoretisk utgångspunkt 
Följande avsnitt kommer behandla den valda teorin som studien utgår från. Först 
kommer en beskrivning av Heddens (1986) teori presenteras. Därefter följer en mer 
ingående beskrivning av de fyra stadierna. Valet att presentera teorin under punkt 3 
baseras på att denna förståelse är viktig inför läsningen av litteraturbakgrunden då den 
behandlar begrepp ur teorin.  
 
 
1.1 Heddens teori 
Heddens (1986) teori grundas i att eleverna stegvis utvecklar kunskaper när de förflyttas 
från konkret till abstrakt matematikräkning. För att genomföra detta har Heddens delat 
upp lärandeprocessen i fyra olika stadier. Dessa stadier benämns som concrete level, 
semiconcrete level, semiabstract level och abstract level. Mellan varje stadie sker en 
progression av det matematiska innehållet och eleverna möter olika 
representationsformer. För att utmana eleverna och deras lärande plockas material 
successivt bort. Detta görs för att leda eleverna från det konkreta och vidare genom 
stadierna för att slutligen hamna i det abstrakta stadiet. Heddens hävdar att det är 
nödvändigt att eleverna behärskar samtliga stadier för att befästa och behärska ny 
kunskap inom bråkräkning. För att eleverna ska befästa kunskapen behöver de få arbeta 
med de olika stadierna parallellt med varandra och inte gå för snabbt fram. 
 
Ifall eleverna inte befäster och behärskar de olika stadierna i lärandeproccessen riskerar 
dem att hamna i den fallgrop som Heddens benämner the gap. För att minimera riskerna 
att eleverna ska hamna i the gap uppmanar Heddens att ställa öppna och breda frågor till 
eleverna. Genom att ställa frågor som hur och varför utmanas elevernas tankar och de 
skapar på så vis en djupare förståelse av innehållet. Om det enbart ställs frågor om vad, 
utmanas inte elevernas erfarenheter till att prövas och omprövas och de riskerar att 
hamna i the gap. Heddens hänvisar här till Piagets teori angående assimilation och 
ackommodation. Det innebär att eleverna får testa sina redan befintliga kunskaper och 
erfarenheter i praktiken och på så vis antingen ompröva sin kunskap eller lägga till den 
redan befintliga kunskapen. Likaså förespråkar Heddens teori att eleverna bör ompröva 
och utveckla sina kunskaper på redan besittande kunskaper men även inom olika 
representationsformer inom stadierna. Genom detta kan lärandet utvecklas mellan de 
olika stadierna (Heddens, 1986).  
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Figur 1: Figuren ovan visar en modell av Heddens teori. I figuren visas de olika stadierna som eleverna ska ta sig 
igenom för att gå från ett konkret till ett abstrakt tänkande. Genom att göra detta minskar the gap och risken att 
eleverna hamnar i svårigheter minskar (Heddens, 1986). 
 

 
3.1.1 Heddens fyra stadier 

Concrete  level är det första av de fyra stadierna som Heddens (1986) förklarar. I detta 
stadie utvecklas elevernas kunskaper genom att använda konkret material som de fysiskt 
kan laborera med. När eleverna genomför operationer med det fysiska materialet skapas 
en inre bild hos eleverna. Eleverna kan sedan koppla ihop den inre bilden de skapat av 
de fysiska materialet och koppla ihop detta till de nya materialet som de kommer att 
möta i de andra stadierna (Heddens, 1986). 
 
Semiconcrete level är det andra stadiet i Heddens (1986) teori. I detta stadie byts det 
konkreta materialet ut mot semikonkreta representationsformer och en förflyttelse mot 
det abstrakta har påbörjats. När eleverna kommer till semiconcrete level byts det fysiska 
materialet ut mot visuella bilder som motsvarar det fysiska materialet som eleverna har 
bekantat sig med, se figur 2. Genom att gå igenom detta stadie närmar sig eleverna 
stegvis det abstrakta stadiet (Heddens 1986).  
 
Semiabstract level är det tredje stadiet som eleverna möter inom Heddens teori. Inom 
detta stadie möter eleverna även här visuella representationsformer. Dessa 
representationsformer har dock ändrat skepnad och saknar koppling till föregående 
representationer som det konkreta materialet har visat. Ett exempel på detta är att 
eleverna tidigare fått utföra operationer med äpplen. Först presenterades äpplena som 
fysiska äpplen och sedan ändrades det till att de använde sig av bilder på äpplen. I den 
semiabstracta representationsformer ersätts nu bilden på äpplena med exempelvis fem 
streck, se figur 2 (Heddens, 1986).  
 
Abstract level är det sista stadiet i Heddens (1986) teori. När eleverna har kommit hit 
möter de det matematiska innehållet som siffror och symboler. För att eleverna ska 
behärska det abstrakta stadiet behöver de ha skapat sig förståelse av de tidigare 
stadierna så att de nu förstår vad siffrorna och  de matematiska symbolerna betyder 
(Heddens, 1986). 
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Figur 2: Ovan visas ett exempel på hur stadierna i Heddens modell kan se ut.  

 
 
3.1.2 Pedagogens roll 
Heddens (1986) hävdar att samtliga elever kan lära sig matematik och att pedagogen 
har  betydande roll för att eleverna ska nå upp till de krav som ställs på dem. Han 
hävdar att pedagogen måste utforma så effektiv matematikundervisning som möjligt. 
Detta möjliggörs genom kartläggning av eleverna. Frågor som ställs är frågor som gäller 
var eleverna befinner sig, var de ska och hur lektionen ska läggas upp för att de ska nå 
målen så snabbt och effektivt som möjligt. En god kommunikation mellan pedagog och 
elever är viktigt för att eleverna ska få stöttning och utveckling i sitt lärande. Heddens 
förklarar att det inte enbart är kommunikation som är avgörande för elevers lärande. För 
god kunskapsutveckling krävs det även att uppgifterna är noggrant utvalda. Uppgifterna 
ska vara väl utvalda av pedagogen samt innehålla en variation, detta för att uppgifterna 
ska beröra ett så brett område som möjligt. Vidare hävdar Heddens att språket som ska 
användas ska vara ett så kallat matematikspråk där kommunikation med matematiska 
termer sker.  
 
 
3.2 Operationalisering  
Heddens teori kommer att användas som utgångspunkt för att identifiera i vilket stadie 
som de medverkande eleverna befinner sig i när det kommer till matematikområdet 
bråk. Därefter kommer lektioner planeras utifrån bland annat Heddens designprinciper 
om vad som krävs för att eleverna ska kunna ta till sig av innehållet på ett givande sätt. 
På så vis kommer Heddens teori ligga till grund för hur undervisningstillfällena planeras 
och genomförs. Utöver Heddens teori kommer även designprinciper från tidigare studie, 
där svårigheter med bråk har identifierats, inkluderas och ligga till grund för 
lektionsplaneringen. Detta då tidigare identifierade svårigheter kommer tas i beaktning 
för att planera en så ultimat lektion för eleverna som möjligt. Resultatet av tidigare 
studie presenteras nedan i litteraturbakgrunden. 
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4 Litteraturbakgrund 
Följande litteraturbakgrund presenterar beskriver bråk i allmänhet. Därefter kommer 
svårigheter som eleverna möter att belysas, samt var dessa svårigheter uppstår. 
Avslutingsvis kommer pedagogens roll att lyftas fram.  
 
4.1 Bråk 
Bråk är ett område i matematiken som ingår i läroplanen (Skolverket, 2017). Bråk är ett 
tal som skrivs i bråkform och uttrycks som a/b. Talet består av en nämnare, en täljare 
och mellan dessa finns det ett bråkstreck. Nämnaren är det tal som placeras under 
bråkstrecket medan täljaren är det tal som placeras över bråkstrecket. I a/b står b för 
nämnaren och a för täljaren (Kieselman & Mouwitz, 2008).  
 
I enlighet med Skolverket (2017) ska eleverna kunna koppla rationella tal till sin 
verklighet, samt behärska att räkna med rationella tal. Kieselman och Mouwits  (2008) 
definierar rationella tal som “tal som är en kvot av två heltal, varav det andra inte är 
noll” (s.51). Bland dessa rationella tal ingår bråk och elevernas kunskaper inom 
området får en betydande roll när de sedan börjar räkna algebra. Eleverna möter bråktal 
redan i årskurserna 1-3 då det finns med i det centrala innehållet i läroplanen. Det står 
skrivet att eleverna ska utveckla kunskaper om bråktal på olika sätt, däribland som del 
av helhet, del av antal, vad de olika delarna heter och hur bråktalen förhåller sig i 
förhållande till naturliga tal, det vill säga hela tal som är större än noll. Eleverna ska 
även kunna anknyta bråk till sin vardag och därmed få en förståelse för bråktalens 
betydelse. I det centrala innehållet som riktas till årskurserna 4-6 har det skett en 
progression i jämförelse med årskurserna 1-3. Det framgår ur kunskapskraven att när 
eleverna slutar årskurs 6 ska eleverna utvecklat djupare kunskaper om bråk. De ska 
bland annat vara väl bekanta med de rationella talen och känna till dess egenskaper. För 
att eleverna ska kunna uppnå kravet krävs det att de är väl bekanta med bråktal och att 
de redan i tidigare årskurser har befäst kunskaper inom området (Skolverket, 2017).  
 
 
4.2 Svårigheter med bråk 
Det finns en mängd olika svårigheter som elever kan stöta på när de räknar inom 
matematikområdet bråk. Dessa svårigheter uppstår inte i ett specifikt stadie ur teorin 
utan de kan uppstå på olika ställen. Det är som pedagog viktigt att vara medveten om 
detta för att kunna stötta och utveckla elevernas lärande (Gunnarsson & Schuller, 2018). 
Det är av stor vikt att ge eleverna förståelse för bråk och anknyta det till deras vardag, 
detta för att eleverna ska finna mening med sitt räknande av bråk. Vidare måste 
elevernas kunskap successivt öka för att skapa förståelse. Vanligt förekommande kan 
vara att eleverna lär sig att räkna en viss typ av bråkuppgift och hur man kan räkna ut 
denna till ett rätt svar. När sedan följdfrågor ställs gällande varför eleven räknat på det 
sättet är det vanligt att eleven inte har befäst kunskapen utan bara löst uppgiften på 
rutin. De har alltså automatiserat hur de ska lösa uppgifterna. Detta ger konsekvenser 
när uppgifterna ökar i svårighetsgrad. Ifall eleverna inte har befäst kunskaperna inom 
bråkområdet kommer svårigheter senare inom exempelvis algebra. Att behärska 
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bråkräkning är grundläggande för att senare kunna räkna med algebra (Gunnarsson & 
Schuller, 2018). 
 
Tidigare forskning pekar på att bråkområdet är det matematikområde där flest elever 
stöter på problematik (Mills, 2011; Sari, Juniati & Patahudin, 2012; Witherspoon, 1993; 
Zhang et al., 2014). Det är bland annat olika representationsformer som gör området 
komplext och svårt att förstå för eleverna (Zhang et al., 2014). Ytterligare kritiska 
punkter då eleverna räknar med bråk är att de har svårt att visualisera och 
verklighetsförankra bråkräkning till sin vardag. Eleverna ser ofta bråk som ett onödigt 
moment inom matematiken eftersom de inte ser vilket användningsområde det besitter. 
(Shin & Bryant, 2015). Andra kritiska punkter gällande bråkräkning lyfts av Rodrigues, 
Dyson, Hansen och Jordan (2016). De hävdar att en grundläggande förutsättning för att 
elever ska kunna behärska bråkräkning är att de kan sätta in det i en meningsfull 
kontext. Vidare menar författarna att vissa elever fokuserar enbart på täljaren och inte 
på nämnaren vid bråkinlärning (2016). Dessa svårigheter som lyftes fram gick att finna i 
de olika stadierna från Heddens (1986) teori, däremot fanns de flesta av dessa 
svårigheter under den kategori som Heddens benämner som semiconcrete level.  
 
 
4.3 Pedagogens roll 
Tidigare forskning visar att pedagogen har avgörande betydelse när det kommer till att 
möjliggöra för eleverna att utveckla kunskaper om bråk (Gunnarsson & Schuller, 2018). 
Pedagogen behöver besitta goda kunskaper gällande det innehåll som eleverna ska lära 
sig. Detta för att kunna förmedla kunskapen vidare till eleverna. Pedagogens kunskaper 
och erfarenheter återspeglas alltså på eleverna och det är därför av stor vikt att inte 
förmedla till eleverna att det är ett svårt område (Steenbrugge, Lesage, Valcke & 
Desoete, 2017). För att utveckla djupare kunskaper om bråk hos eleverna är det av vikt 
att fokusera på vad eleverna gör, samt varför de gör det. Genom att fokusera på varför 
de räknar bråk får eleverna förståelse för varför de gör det och ser inte det som något 
meningslöst moment. Ges istället genvägar till eleverna för att de så snabbt som möjligt 
ska kunna lösa uppgiften får de inte samma möjlighet att skapa djupare förståelse, 
istället automatiseras kunskapen och blir mer ytlig  (Shin & Bryant, 2015). För att 
eleverna ska kunna skapa förståelse för bråk krävs det att innehållet sätts i en kontext 
som upplevs meningsfull för eleverna. Om detta  inte görs av läraren är risken stor att 
eleverna inte befäster kunskapen och därmed tappar motivationen och lusten att lära, 
vilket försvårar för dem när de sedan kommer i kontakt med mer avancerad matematik 
(Gunnarsson & Schuller, 2018). 
 
Som tidigare nämnts har eleverna svårigheter med hur bråket utläses, det är vanligt 
förekommande att de fokuserar på antingen nämnaren eller täljaren. En annan aspekt 
när det kommer till utläsandet av bråk är hur läraren väljer att uttala dem. Genom att 
enbart utläsa talen som en del av en helhet, exempelvis fyra av åtta, kommer även 
eleverna utläsa bråktalen på samma sätt. När de sedan kommer i kontakt med tal där 
nämnaren består av ett lägre tal än täljaren, exempelvis åtta av tre,  kan det uppstå 
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svårigheter för eleverna då de sedan tidigare har fått lära sig i subtraktion att det inte går 
att ta ett högre tal från ett lägre (Thompson, 1994). Istället för att endast uttala bråken 
som en del av en helhet är det mer lämpligt att använda ett varierande utläsande 
beroende på vilken kontext uppgiften ingår i. Ett mer lämpligt uttryck skulle då kunna 
vara fyra stycken åttondelar och åtta stycken tredjedelar (Gunnarsson & Schuller, 2018). 
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5 Metod 
I följande avsnitt kommer den valda metoden till studien att presenteras. Den första 
delen kommer bestå av val av forskningsansats. Därefter ges  beskrivning av design 
research som är den valda metoden för studien. Även genomförande och analysmetod 
kommer att presenteras. Avslutningsvis ges beskrivning kring de etiska överväganden 
som forskningen förhåller sig till. Då design research används kommer planeringen av 
lektionstillfällerna vara en del av resultatet.  
 
 
5.1 Val av forskningsansats 
När en empirisk studie genomförs menar Stukát (2011) att den antingen har en 
kvalitativ eller kvantitativ ansats. Skillnaden mellan de båda ansatserna är vilken metod 
som används vid genomförande och vid behandling av den insamlade datan. Vid en 
kvantitativ studie samlas en mängd data in, som sedan analyseras med målet att finna ett 
mönster som går att generalisera utifrån. Vid en kvalitativ studie ligger fokus istället på 
att helheten är mer betydelsefull än summan av delarna, detta benämner Stukát (2011) 
som att forskningen är holistisk. När forskning med kvalitativ ansats genomförs hamnar 
fokus på att tolka och förstå det uppkomna fenomenet, snarare än att förklara och 
förutsäga. Denna studie består av en kvalitativ ansats där den insamlade datan har 
funnits genom sökningar i databasen ERIC, se sökschema i bilaga F.  Valet grundas i 
studiens syfte som handlar om att skapa förståelse av hur undervisningen kan planeras 
samt att förstå pedagogens roll för att eleverna ska kunna ta till sig av innehållet. En 
metod som riktar sig till detta är design research.  
 
 
5.2 Design research 
Metoden som kommer att användas för att uppfylla studiens syfte och frågeställningar 
är en så kallad design research. Design research är en metod som kan användas vid både 
kvalitativa och kvantitativa studier. Det finns en variation bland beskrivningar av design 
research men de karaktäristiska dragen är desamma. De karaktäriska dragen för design 
research innebär att forskningen sätts in i verksamheten med syfte att förbättra 
undervisningssituationer. Det görs genom studier med aktiva deltagare under flera 
tillfällen, så kallade cykler. Vid dessa tillfällen sker samarbete mellan forskare, utövare 
och pedagoger. Hur detta samarbete  ser ut kan variera beroende på syfte av studie och 
aktörernas kompetenser. Forskaren håller sig inte enbart till att vara forskare utan kan 
även agera designer vid utformandet av cyklerna och som lärare vid genomförandet av 
dessa (McKenney & Reeves, 2012). I detta arbete kommer vi agera både forskare och 
utövare. 
 
Vid planerandet av cyklerna utgår forskaren från tidigare kunskaper i form av 
erfarenheter, praktiska kunskaper, relevant litteratur, teorier och liknande. Även 
elevernas kunskaper och förutsättningar tas till hänsyn och här sker då ett samarbete 
mellan designer och ordinarie pedagog. Utifrån nämnda faktorer planeras och designas 
sedan den första cykeln där empirin samlas in. Den insamlade empirin ska sedan 
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systematiskt analyseras och utvärderas för att på så vis kunna ligga till grund när 
nästkommande cykel designas. Hur detta genomförts presenteras i aktuell studie 
presenteras i avsnitt 5.3 genomförande. 
 
Design research har två huvudmål. Det första huvudmålet  är att producera ny kunskap, 
medan det andra är att utveckla lärandet i klassrummet. Enligt design research kan dessa 
mål uppfyllas om den planerade lektionen är systematisk planerad, det vill säga 
lektionen har en tydlig struktur. För att målen ska uppfyllas är detta ett arbete över tid, 
för att se så goda resultat som möjligt av design research (McKenney & Reeves, 2012). 
Anderson och Shattuck (2012) menar att en fördel med denna typ av studie, där ett 
verkligt undervisningstillfälle används, bidrar till större trovärdighet av resultatet. Detta 
eftersom resultatet ger information om hur undervisningen kan förbättras inom specifikt 
område, men också gällande hur andra områden kan förbättras på liknande vis. 
 
Då studien kommer genomföras i en årskurs tre anses metoden design research vara väl 
lämplig. McKenney och Reeves (2012) menar att  design research är till större del mer 
användbart i de lägre årskurserna än i de högre. I de lägre åldrarna gynnar laborativt 
material eller digitala hjälpmedel men detta får först mening då pedagogerna satt in det i 
ett sammanhang. Därför krävs det extra stor medvetenhet hos pedagogerna i de lägre 
åldrarna då de planerar och omplanerar en lektion. Vidare beskriver författarna att 
pedagoger i de lägre åldrarna måste ta hänsyn till vad eleverna kan och vart de ska. Med 
anledning av detta hölls ett samtal med ordinarie pedagog innan planeringen i cykel 1.    
 
 
5.3 Genomförande 
Nedan kommer det cykliska förfarandet presenteras. Det cykliska förfarandet är 
detsamma i båda lektionerna och i detta kapitel kommer övergripande tankar vid 
planering, genomförande och analys presenteras. Vidare under resultatet kommer de 
olika lektionsplaneringarna mer ingående presenteras. En cykel består av planering, 
genomförande samt analys. 
 
 
5.3.1 Planering av undervisning 
Vid planering av cyklerna ligger principen kring design research till grund. Som tidigare 
nämnts  belyser McKenney och Reeves  (2012) att tidigare kunskaper, erfarenheter, 
teorier, med mera, är en viktig del vid planerandet av cyklerna som ska genomföras. 
Med anledning av detta genomförs, innan planering av första cykeln, ett möte med 
ansvarig pedagog för klassen där studien ska genomföras. Vid detta tillfälle ges 
information kring vad eleverna tidigare arbetat med inom bråk, samt vad pedagogen 
anser är en möjlig fallgrop i elevernas lärande gällande bråkräkning. Detta görs för att 
identifiera var i Heddens nivåer eleverna befinner sig och vad lektionen bör innehålla 
för att undvika att eleverna ska hamna i the gap. Vid mötet med ansvarig pedagog 
framgick det att eleverna jobbat en del med del av helhet samt att boken tagit upp fåtal 
additionsuppgifter med bråkräkning, vilket valdes att byggas vidare på. 
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Vid planeringen av hur cyklerna ska genomföras har designprinciper från både Heddens 
(1986) teori och från resultatet från tidigare studie legat till grund. En viktig 
designprincip enligt den valda teorin är att eleverna får möta flera olika representationer 
parallellt med varandra, samt att det är en fördel om de tillhör olika stadier, vilket 
resultatet från tidigare studie visar på.. Med anledning av detta kommer planeringarna 
därför innehålla olika representationer som eleverna får möta. En annan betydande 
designprincip är vikten av att ställa öppna frågor till eleverna. Heddens (1986) menar att 
genom att ställa denna typ av frågor utmana elevernas tankar så de kan pröva och 
ompröva sina erfarenheter av ämnet. Vid planering av den andra cykeln kommer även 
resultatet från föregående cykel att vävas in i planeringen. Detta görs för att få med de 
delar som fungerade bra, men även för att göra de mindre fungerande delarna bättre. 
Hur analysen kommer gå till  för att få fram detta presenteras under 5.4 analysmetod. 
Även tankar från design research, gällande systematik och tydlig struktur, kommer ligga 
till grund vid planering av undervisning.  För att få en mer detaljerad planering, se 
resultat.  
 
 
5.3.2 Genomförande av undervisning 
Genomförandet av den planerade undervisningen kommer att ske i en årskurs 3 på en 
mellanstor skola i södra Sverige. Lektionerna kommer genomföras vid två tillfällen, 
alltså kommer två cykler implementeras. Valet av att genomföra två cykler istället för 
flera grundar sig i att studien har en tidsbegränsning där två cykler anses vara 
lämpligast. Båda cyklerna kommer att ske i en och samma klass. Ifall studien genomförs 
i två olika klasser kan det skilja mycket på elevsammansättningen och därav har valet 
att vara i en klass gjorts. En viss metod kan fungera på klassen i första cykeln men inte 
på klassen i den andra cykeln. Design research handlar om att omarbeta ett resultat till 
det bättre. Varje tillfälle kommer att vara omkring 40 minuter och vid dessa cyklar 
kommer det empiriska materialet till studien att samlas in för att sedan analyseras för att 
kunna ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Det empiriska material som samlas 
in under lektionstillfällena kommer att beröra matematikområdet bråkräkning. 
Undervisningen kommer att ske utifrån Heddens (1986) teori och hans designpriciper 
om att använda olika representationsformer för att skapa kunskapsutveckling. 
McKenney och Reeves (2012) menar att det sker ett samarbete mellan forskare och 
pedagog vid genomförandet då forskaren är beroende av pedagogens kompetens och 
genomförande. Då vi snart är färdigutbildade lärare och själva besitter denna kompetens 
har valet fallit på att vi genomför lektionerna och därmed agerar både forskare och 
pedagog i studien. Innan lektionens start samlas elevernas missivbrev in och de påminns 
om vad syftet med lektionen är samt att det kommer att spelas in på video. Eleverna 
påminns även om att det är frivilligt att medverka och att de har rätt att avbryta sitt 
deltagande när som under tidens gång. Totalt medverkade 19 av klassens 22 elever 
under de båda cyklerna.  
 



  
 

15 

5.3.3 Analys av genomförd undervisning 
För att analysera lektionerna kommer videoinspelning att användas. Videoinspelning 
möjliggör att analysera lektionen flertal gånger då det går att spola tillbaka och se igen. 
Hade observation istället genomförts hade denna möjlighet försvunnit och därför anses 
den mindre lämplig till studien. Design research går ut på att skapa flertal cykler för att 
erhålla så tillförlitligt resultat som möjligt. Då studien har ett förbestämt tidsspann 
kommer studien, som tidigare nämnts, enbart bestå av cykler. Detta för att materialet 
ska hinnas samlas in, granskas och analyseras för att slutligen presenteras. Vid ett längre 
tidsintervall hade flertal cykler varit fördelaktiga för att kunna utveckla lektionerna ännu 
mer. Genom videoinspelning kommer en systematisk förutbestämd analysmetod 
användas. Analysmetoden kommer vara användbar då vi i ett senare stadie ska planera 
inför nästkommande cykel. Den systematiska analysen hjälper till att identifiera vad 
som gjordes bra och vad som behövs förbättras och utvecklas. Den valda metoden för 
hur analysen kommer ske presenteras nedan.  
 
 
5.4 Analysmetod 
För att bearbeta den insamlade datan kommer videoinspelning av lektionen att 
användas. Videoinspelning möjliggör att kunna titta tillbaka på lektionstillfället och 
därefter utveckla och förbättra lektionen i enlighet med design research. Fejes och 
Thornberg (2015) beskriver att utmaningen i den kvalitativa analysen är att hitta 
skillnaden mellan det betydelsefulla och irrelevanta. Genom videoinspelning kommer 
det insamlade materialet att granskas ytterligare gånger och det relevanta från 
lektionstillfället kommer att pekas ut och bearbetas ytterligare. Bearbetningen kommer 
genomföras för att kunna svara till studiens syfte och frågeställningar gällande vad 
undervisningen kan innehålla för att eleverna ska befästa och behärska bråk. 
Denscombe (2009) beskriver vikten av ett systematiskt observationsschema, vilket är 
användbart då man analyserar kvalitativa undersökningar. Stukát (2011) beskriver en 
infallsvinkel där forskaren intresserar sig för hur människan uppfattar sin omvärld. 
Denna infallsvinkel ligger till grund för denna studie eftersom den syftar till att 
undersöka hur och vad eleverna uppfattar av pedagogernas lektionstillfälle. Vad och hur 
är frågor som kommer ha stort fokus vid skapandet av ett systematiskt 
observationsschema. Vad kommer identifieras under rubriken övergripande struktur. 
Hur kommer identifieras genom hur det läggs upp samt hur eleverna arbetar med de 
olika momenten, vilket kommer att identifieras under rubrikerna interaktion mellan 
olika stadie samt elevernas användande av modeller. 
 
För att analysera den insamlade datan kommer ett metodologiskt verktyg framtaget av 
Danielsson och Selander (2016) användas. Analysmetoden kan användas för att 
analysera hur olika textkomponenter, såsom bilder, symboler, skrivna språket med 
mera, samverkar med varandra.  Textkomponenterna går att koppla till Heddens (1986) 
teori angående de olika stadierna eleverna bör gå igenom. Inom varje stadie i den valda 
teorin tillhör olika textkomponenter som sedan kan analyseras med hjälp av Danielssons 
och Selanders (2016) analysmetod. Metoden har omsatts och anpassats för att kunna 
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användas vid analyser av undervisningstillfällen som genomförs till denna studie. 
Analysmetoden består av fyra kategorier, dessa är övergripande struktur, interaktion 
mellan olika modeller, elevernas användande av modeller och värden. Nedan har dessa 
fyra kategorier anpassats efter Heddens teori. De nya kategorierna innehåller följande: 
 
 

• Genomförande:   
Under genomförande kommer lektionens upplägg och övergripande struktur att 
presenteras. Både design research och Heddens teori menar att det är viktigt med 
systematik och tydlig struktur vid genomförandet av undervisningstillfället. 
Därför kommer cykelns olika moment samt tidsåtgången för dessa att 
presenteras. Vid lektionstillfället kommer eleverna att tydligt se 
lektionsinnehållets struktur genom att vi kommer skriva ner lektionens innehåll 
på tavlan redan innan lektionen startar. Detta är i enlighet med den valda 
metoden design research som förespråkar att lektionerna ska vara strukturerade 
och systematiska för bästa möjliga utfall. Enligt metoden är detta viktigt att 
tänka på vid arbete med barn i de lägre skolåren. Genom att se den faktiska 
tidsåtgången synliggörs även hur väl det stämmer överens med den planerade 
tidsåtgången. 

 
 

• Interaktion mellan olika modeller:  
Under interaktion mellan olika stadier kommer de olika textkomponenterna som 
används vid tillfället att presenteras, vilket görs då det enligt teorin är det 
väsentligt att arbeta med olika stadier parallellt med varandra. För att urskilja 
vilken kunskap eleverna besitter utifrån Heddens (1986) teori kommer olika 
representationsformer prägla arbetet. Genom olika representationsformer 
kommer elevers olika kunskaper att identifieras. Lektionstillfället kommer i 
enlighet med Heddens att stötta elevers lärande genom att jobba med olika 
representationsformer. Både genom uppgifter innehållande text, abstrakta 
bråktal och semikonkreta figurer. Under interaktion mellan olika modeller 
kommer de modeller lektionen innehåller att synliggöras, samt se vilket stadie i 
Heddens teori de kategoriseras till. 

 
 

• Elevernas användande av modeller:  
Under elevernas användande av modeller kommer samspelet mellan stadierna 
från teorin som finns med i undervisningen att analyseras. Hur eleverna 
använder modellerna och vilka fördelar samt nackdelar för de med sig önskas 
identifieras. I enlighet med teorin är det fördelaktigt att text och bilder samspelar 
med varandra och därför får eleverna möta två olika representationsformer 
samtidigt. Heddens (1986) kategorisering från det konkreta till det abstrakta har 
varit en grundläggande del vid lektionsplanerandet. För att identifiera vart 
eleverna befinner sig i spannet mellan det konkreta till det abstrakta räknandet 
kommer olika representationsformer användas vid genomgångarna. Eleverna 
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kommer vid lektionstillfällena att arbeta individuellt och i par med lösblad. Vid 
rättandet av uppgifterna kommer elevernas val att representationer att visas och 
utifrån Heddens kommer en identifiering av elevernas kunskaper att 
genomföras.  
 
 

• Värden:   
Under värden kommer eventuella klassrumsnormer att identifieras och 
analyseras. Med klassrumsnormer menas de föreställningar och förväntningar på 
vad som är det “normala” i klassrummet. För att kunna få ett tillförlitligt resultat 
har lektionen tagit hänsyn till klassens normer. För att kunna ta hänsyn till 
klassens normer har studien genomförts i en klass där en praktikperiod på fem 
veckor genomförts. Detta för att eleverna ska fokusera på lärandemålet och inte 
på allt annat som är nytt och inte är som vanligt. Heddens (1986) hävdar att 
eleverna måste se mening i det de gör för att det ska leda till kunskaputveckling. 
Då nya pedagoger kommer in i klassrummet och undervisar på ett annat sätt än 
vad eleverna är vana vid kan det bli svårt för eleverna att urskilja vad som är 
kunskapsutveckling eller vad som är den nya lärarens undervisningen. Design 
research förespråkar att läraren ska vara strukturerad för att kunna uppnå 
elevernas maximala kunskapsutveckling.  Även implicit och explicit information 
kommer att synliggöras under värden. Utifrån detta kommer elverna att bli 
medvetna om lektionens kunskapsmål vid de två kommande cyklarna som ska 
genomföras i klassrummet.  

 
 
 
5.5 Etiska överväganden 
Vid en studie med en kvalitativ ansats, som design research tillhör, finns det etiska 
riktlinjer som forskare måste förhålla sig till. Till dessa riktlinjer hör fyra stycken 
huvudkrav som beskrivs nedanför. Då denna studie har utgångspunkt bland elever 
förklarar Hermerén (2011) de fyra huvudkraven för en sådan studie.  
 
Det första huvudkravet är informationskravet. Detta krav innebär att deltagarna i studien 
blivit väl informerade om vad studien syftar till samt vad deras deltagande spelar för 
roll både för studien och för forskningsområdet. Ytterligare information som måste nå 
deltagaren är att deltagaren har rätt att avbryta studien när som helst under tidens gång. 
Det andra huvudkravet, samtyckeskravet, innebär att eleverna ger sitt godkännande att 
medverka i studien. När studien berör barn som är under 18 år måste även 
vårdnadshavarna ge sitt samtycke till att barnet medverkar i studien. Samtyckeskravet 
skickas oftast ut i samband med informationsbrevet angående studien. Vidare förklaras 
konfidentialskravet. Kravets syfte är att deltagarnas identitet ska skyddas. Detta i 
riktlinje med att studier ska göras så att utomstående inte ska kunna identifiera var 
studien ägt rum och vilka som medverkat i studien. Slutligen beskrivs nyttjandekravet, 
vilket fokuserar på det insamlande materialet och på hur det behandlas. Informationen 
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från studien får inte användas till annat bruk än just denna studie, insamlingen får heller 
inte användas till något annat icke-vetenskapligt syfte (Hermerén, 2011).  
 
Under studiens genomförande har dessa fyra huvudriktlinjer tagits i beaktande. Innan 
studien i klassrummet genomfördes skickades ett missivbrev ut till samtliga i klassen. 
Detta för att informera elever och vårdnadshavare om studien och dess syfte. I samband 
med missivbrevet, se bilaga A, skickades även ett samtyckesformulär ut som både 
elever och vårdnadshavare fick skriva under och lämna tillbaka till skolan. I 
missivbrevet informerades det om att eleverna har rätt att när som helst avbryta studien, 
ytterligare information var att fokus kommer ligga på oss pedagoger och inte på 
eleverna och deras kunskap. Vidare informerades det om att resultatet kommer 
behandlas med sekretess.  
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6 Resultatanalys 
Nedanför kommer resultatet från den empiriska studien presenteras och analyseras. 
Först kommer den första cykelns planering, genomförande och analys att presenteras. 
Därefter följer på samma sätt den andra cykeln. Till de båda cyklerna framförs även en 
analyssammanfattning som används som ny designprincip.  
 
 
6.1 Första cykeln 
 
6.1.1 Planering 
Vid planerandet av lektion ett har, som tidigare nämnts, Heddens teori legat till grund. 
Lektionen kommer att startas upp med en gemensam samling och genomgång. Då 
kommer frågor att ställas till eleverna, frågorna som kommer att ställas är följande, vad 
är bråk, hur används de och var kan eleverna vardagligen stöta på bråk. Dessa öppna 
frågor kommer att genomsyra lektionen då eleverna får tänka ett steg längre (Heddens, 
1986). Efter den gemensamma diskussionen om bråkräkning kommer ett antal exempel 
att tas upp på tavlan. Vid mötet med ansvarig pedagog framgick det att eleverna jobbat 
med bråk som del av helhet, samt att boken tagit upp fåtal additionsuppgifter med 
bråkräkning. Under lektionstillfället vill vi utmana eleverna ytterligare i sin 
matematikundervisning och lektionen kommer att beröra additionsuppgifter inom 
bråkräkning. Ett par additionsuppgifter visas på tavlan och strategier till att addera med 
bråk kommer att presenteras. Talen kommer skrivas både visuellt, för att eleverna ska få 
se det Heddens benämner som det semiconcrete level, samt att talen även kommer visas 
i det som teorin kallar för det abstract level.  
 
Efter den gemensamma genomgången kommer eleverna att leka pizzaleken, som går ut 
på att eleverna ska beställa pizzor av varandra. Samtliga elever kommer få ett kort av 
pedagogen. Det finns två olika sorters kort, det ena föreställer två pizzor med ett 
additionstecken emellan dem. Under pizzorna finns även symbolerna för bråket skrivet. 
Kortet ska föreställa additionen med två olika termer. Det andra kortet har en pizza med 
lika symboler och ska föreställa summan. Eleverna ska nu hitta rätt summa eller rätt 
addition genom att gå runt i klassrummet och hitta den som har det kort som hör ihop 
med sitt egna. När eleverna har funnit sin rätta kamrat kommer öppna frågor att ställas 
om exempel varför de passar ihop eller ej. Att eleverna ska arbeta med pizzor är för att 
verklighetsanknyta bråkräkningen till deras vardag. Heddens (1986) hävdar att elever 
måste se mening för att kunna befästa en kunskap. Efter eleverna funnit sin rätta 
kompis, samt att en reflektion varför de är vänner genomförts, kommer eleverna arbeta 
med ett arbetsblad. Arbetsbladet kommer att beröra lektionens innehåll och kommer att 
ge en indikation på vad eleverna har befäst under lektionstillfället. Arbetsbladet 
innehåller olika representationsformer, som presenteras både i semiconcrete level samt 
symboler som innefattar abstract level, se bilaga C.  Detta för att undvika att eleverna 
hamnar i the gap. 
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6.1.2 Genomförande 
Lektionen som genomfördes varade i 40 minuter. Eleverna fick under denna tid arbeta i 
helklass, lärpar, samt individuellt. Nedan presenteras lektionens innehåll och 
tidsåtgången av de olika momenten i form av en övergripande struktur. Alla moment 
som fanns med på planeringen kunde genomföras utan att det kändes som att det fanns 
för lite tid till de olika momenten.  
 
Introduktion och genomgång (10 min) 
Lektionen startades med en introduktion av lektionens mål och innehåll, följt av en 
genomgång av vad bråktal är. Eleverna fick komma med exempel på när bråk används. 
Därefter hölls en presentation av addition av bråk med gemensam nämnare. Eleverna 
fick diskutera inom sina lärpar hur de trodde att additionen skulle utföras. Eleverna fick 
sedan berätta i helklass hur de tänkte och de fick även komma fram till tavlan för att 
visa deras tankar.  
 
Lek (11,5  min) 
Efter introduktionen och genomgången av addition med bråk följde sedan en 
genomgång av pizzaleken som eleverna skulle utföra. Därefter fick eleverna ett kort 
tilldelat och de skulle sedan hitta den klasskamrat som hade tillhörande halva med 
antingen additionen eller summan. De nya paren fick sedan berätta inför helklass vilka 
lappar de hade, och hur de gått tillväga för att hitta den de hörde ihop med.   
 
Genomgång arbetsblad (3 min) enskilt arbete (12 min) 
När leken genomförts hölls sedan en kort genomgång av ett arbetsblad som de fick ut 
och sedan löste individuellt.  
 
 
6.1.3 Analys 
 
Interaktion mellan olika modeller 
Lektionen innehöll olika modeller för att förtydliga elevernas lärande, detta för att de 
lättare ska kunna ta till sig innehållet. Språket användes i både tal och skrift. Vid 
genomgångarna fick eleverna svara på frågor och lyssna på språket i kombination med 
gester. Heddens (1986) belyser vikten av att ställa frågor av öppen karaktär för att de 
ska få möjlighet att pröva och ompröva sina kunskaper de redan besitter.  
 
Eleverna fick även tala med varandra och på så sätt utveckla sitt eget talspråk inom 
ämnet. Då eleverna arbetade enskilt med arbetsbladet fick de läsa uppgiftsbeskrivningar 
och därefter arbeta med uppgifter. När eleverna läste uppgifterna var de till stor del 
stöttande av bilder, detta för att eleverna skulle se två representationsformer samtidigt. 
Heddens (1986) hävdar att arbeta med representationsformer som visas parallellt hjälper 
elevers lärande då de får stöttning från ett stadie de redan behärskar. Genom att arbeta 
på detta sätt minskar risken att eleverna  hamnar i the gap. Utifrån detta stöttades även 
de gemensamma genomgångarna på tavlan upp med figurer för att göra innehållet mer 
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förståligt, se figur 3. Den mest framträdande representationen som användes under 
lektionen var pizzamodellen som ingår under det stadie Heddens benämner som 
semiconcrete level. Utifrån tidigare forskning framkom det att just denna modell ur 
semiconcrete level är den modell som elever i skolans yngre åldrar är mest förtrogna 
med. Eleverna kan ofta räkna ut uppgiften men inte förklara varför de gjort som de har 
gjort. Detta är ett problem som kan leda till att eleverna hamnar i the gap (Gunnarsson 
& Schuller, 2018).  
 

 
 
Figur 3. Figuren visar ett exempel på hur figurer från det semiconcrete level användes i kombination med symboler 
från det abstrakta stadiet.  
 
 
Elevernas användande av modeller 
Vid lektionen användes en modell som kallas del av helhet, en modell som eleverna var 
väl förtrogna med. Detta märktes då eleverna snabbt använde begrepp som att de skulle 
rita en del av en helhet. Det vanligaste arbetssättet som skolan använder i de lägre 
åldrarna är del av helhetmetoden som ingår i det semikonkreta stadiet. (Gunnarsson & 
Schuller, 2018). Efter att ha rättat elevernas individuella arbetsblad gick det att avläsa 
att eleverna fick hjälp av bilderna och det var en relativt enkel uppgift för eleverna, en 
så kallad rutinuppgift. Däremot när frågan var omvänd och gick från det skriftliga 
språket och eleverna själva fick skapa bilder stötte en del elever på problem och ansåg 
det vara krångligt att förstå denna sortens uppgift. Utifrån Heddens (1986) teori kan 
man utläsa att eleverna inte har skapat sig en förtrogenhet med det konkreta stadiet. Ett 
bevis på detta är när eleverna ombads dela upp en cirkel i sjättedelar. Flertalet av 
eleverna delade då upp cirkeln i sju delar istället för att dela upp den i sex delar, se figur 
4 nedan. 
 

  
Figur 4. Figuren ovan visar hur olika elever har delat in cirkeln i sjundedelar istället för i sjättedelar. 
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Efter att eleverna lekt pizzaleken blev det tydligt även att representationen från 
semiconcrete level spelade en stor roll för att eleverna skulle lyckas. Vid både 
videogenomgång, och under samtal med eleverna, blev det tydligt att flertalet av 
eleverna använde bilderna för att räkna ihop additionen och sedan hitta eleven som hade 
rätt summa. Detta framgick när eleverna sedan fick frågan hur de gick tillväga när de 
löste uppgiften: 
 
 
Pedagog: Hur gjorde ni för att lösa uppgiften?  
Elev 1: Jag kollade på lappen och räknade ihop svaret. 
Pedagog: Använde du bilderna eller symbolerna för att få fram svaret? 
Elev 1: Bilderna. 
Elev 2: Ja, och sen jämförde vi … lapp med min lapp och då såg vi att de passade ihop.  
 
 
För en del av eleverna räckte det däremot med att använda de abstrakta 
representationerna i form av symboler. Vikten av de semikonkreta representationerna 
framträdde även under arbetet med det utdelade arbetsbladet.  
 
Från pedagogens synvinkel ansågs stöd med bilder vara fördelaktigt då det blev ett 
förtydligande på det talade språket. Bilder ansågs vara fördelaktigt då eleverna riktade 
sin uppmärksamhet till bilderna. Eleverna var mycket uppmärksamma och hängde med 
hur många delar de skulle fylla i. När eleverna fick chansen att gå fram till tavlan och 
rita för sina klasskamrater hur de tänkte, ansågs lektionen bli levande och än mer 
intressant.  
 
 
Värden  
Följande del kommer att behandla de normer i klassrummet som blir synliga vid 
undervisningstillfället. Att eleverna sedan tidigare var vana vid att arbeta i par var något 
som blev väldigt synligt då alla elever började samtala och diskutera med varandra på 
en gång. Det var inga tvivel om vilka som skulle arbeta ihop och  samtala med varandra. 
Detta trots att det inte blev uttalat under lektionen utan det var något som eleverna redan 
visste om. När eleverna var i behov av hjälp satt de inte på sin plats och räckte upp 
handen. Istället ropade de på läraren och berättade att de behövde hjälp, eller så gick de 
fram till läraren och frågar om hjälp. En norm som visade sig i klassrummet var att 
eleverna räckte upp handen när de ville svara på öppna frågor. Däremot när de fick 
frågor som kunde besvaras med ja, nej eller annat kort svar fanns det de elever som 
tenderade att svara rakt ut, vilket bland annat visades när eleverna fick frågan om 
addition med bråk var lätt eller svårt: 
 
Pedagog: Hur tyckte ni att detta var, var det lätt eller svårt?  
Elev 1: Lätt!! 
Pedagog: Räck upp handen när du vill svara.  
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Vid dessa korta snabba frågor hade eleverna en tendens till att inte räcka upp handen 
och pratade ofta i munnen på varandra. För att motverka detta bads eleverna att räcka 
upp handen för att därefter kunna skapa en diskussion tillsammans med eleverna. När 
eleverna istället räckte upp handen för att svara på frågorna kunde det enklare skapas en 
dialog med frågor som varför det var lätt för eleverna.  
 
 
Sammanfattning av analys 
Under lektionstillfället i första cykeln kom det fram att eleverna fann svårigheter med 
att utläsa ⅙ i läsande text och många av eleverna uppfattade detta som att det menades 
sjundedelar istället för sjättedelar. Ytterligare svårigheter som framkom av detta bråktal 
var att vissa elever tyckte det var svårt att dela upp cirklarna i sex delar. Med detta i 
beaktning togs en ny lektionsplanering fram för att få eleverna att befästa denna 
kunskap men också att utveckla vidare kunskapen. Att utefter tidigare lektion skapa en 
ny utvecklad lektion är nödvändigt då metoden design research förespråkar fler cykler. 
Grundtanken med design research är även att fördjupa elevernas kunskap samt skapa 
nya lärandemoment i klassrummet (McKenney & Reeves, 2012).  
 
Andra svårigheter som uppstod vid lektion ett var att eleverna inte kunde förklara varför 
de gjorde som det gjorde. Detta framkom vid en fråga om hur det kändes att göra den 
planerade leken och svaret blev då enbart att det var lätt. Det är vanligt förekommande 
att elever i skolans yngre åldrar ofta kan lösa uppgiften som en rutinuppgift, 
svårigheterna sker ofta då de ska förklara varför de gjort som de har gjort (Gunnarsson 
& Schuller, 2018). Utifrån vald teori förespråkar Heddens (1986) att ställa öppna frågor 
för att utmana elevers tänkande. Därav kommer nästkommande lektion lägga mer fokus 
på att eleverna ska få samtala om sitt lärande i matematik.  
 
Vid analysen framgick det även att den valda strukturen vid genomförandet fungerade 
väl. Eleverna var väl bekanta med att arbeta tillsammans i par och diskutera frågorna 
som ställs med varandra. Även användandet av flera representationer i kombination med 
varandra var något som visade sig fördelaktigt för flera av eleverna. Att se bråk både 
semikonkret och abstrakt hjälpte eleverna när de utförde sina additioner. När eleverna 
fick komma fram till tavlan och vara delaktiga under genomgången ökade även 
elevernas intresse att följa med i vad som sades då de gärna ville få komma fram och 
vara med och skriva på tavlan. Avslutningsvis genomfördes inte någon avslutning av 
lektionen då detta missades. Detta är något som kommer följas upp vid planeringen av 
nästkommande lektion.  
 
 
6.2 Lektion 2 
 
6.2.1 Planering 
Ovanstående analys av första cykeln har tagits till hänsyn då cykel två har planerats. 
Först kommer en repetition av första lektionen, och addition av bråk att hållas. Detta för 
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att se vad eleverna befäste under föregående lektion. Därefter kommer en genomgång 
med fördjupning av bråktalet ⅙ att presenteras. Bråktalet kommer att presenteras i olika 
representationsformer för att eleverna ska se talet i skilda presentationer. Att låta 
eleverna se bråk på olika sätt är något som utvecklar elevernas matematikkunskaper och 
bygger en logisk brygga mellan det konkreta och det abstrakta (Heddens, 1986). När 
repetition och genomgång har genomförts kommer problemlösning med bråktal att 
presenteras för eleverna. Först kommer en gemensam uppgift på tavlan att göras. Vid 
denna uppgift kommer de olika representationsformerna att utgöra en stor grund. 
Problemlösningen kommer att presenteras vid vad teorin skulle kalla för semiconcrete 
level och abstract level. Valet att ge eleverna fler representationsformer grundas i att 
analysen av föregående cykel visade att eleverna fann ett stöd när de använde sig av 
dessa.  
 
För att få eleverna att kommunicera matematik kommer de att tillsammans två och två 
få ut ett papper innehållande fem problemlösningsuppgifter innehållande bråktal, se 
bilaga E. Uppgifterna är varierande men anknutna till vardagen. Heddens (1986) hävdar 
att matematiken ska kunna kopplas till vardagen för att eleverna ska finna mening med 
sitt användande av matematik. Då eleverna jobbar två och två kommer de även att träna 
på att kommunicera och motivera sina val till problemlösningen. När eleverna löst 
samtliga problemlösningar i par, kommer paren att gå ihop med ett till par som är klara 
med problemlösningen. De nya grupperna kommer att bli fyra i varje grupp och 
eleverna ska nu jämföra sina svar och diskutera med varandra varför de gjort som de 
gjort. Detta moment är en viktig del för elevernas inlärning av bråk (Gunnarsson och 
Schuller, 2018). Då eleverna två och två väntar på att skapa en ny grupp kommer det 
finnas möjlighet att skapa egna problemlösningar. När eleverna jämfört sina svar med 
varandra kommer en helklassdiskussion att genomföras. Eleverna kommer då att 
presentera sina lösningar i helklass.  
 
När eleverna sedan har jämfört lösningarna med varandra kommer det att hållas en 
tydlig avslutning på lektionen. Avslutningen av lektionen kommer att innehålla frågor 
om vad de har lärt sig utav lektionen. Detta för att få eleverna att reflektera över sitt 
lärande.  
 
 
6.2.2 Genomförande 
Tillfället då lektionen genomfördes varade under 45 minuter. Tanken var att eleverna 
skulle få tid på sig att diskutera med ett annat lärpar hur de löst sina 
problemlösningsuppgifter samt varför de valt att göra på det viset. Då de övriga delarna 
av lektionen tog längre tid än beräknat ledde det till att den delen valdes att inte 
genomföras. Istället fick eleverna redovisa inför helklass hur de löste sina uppgifter. 
Nedan redovisas den övergripande strukturen av lektionen. 
 
Repetition och genomgång (11,5 min) 
Lektionen startade med en kort repetition av föregående lektion. Eleverna fick svara på 
vad de arbetade med förra gången, vilket var addition av bråk. Då arbetsbladen de 



  
 

25 

arbetade med under det tillfället visade att en del av eleverna i klassen misstog en 
sjättedel som 1/7 diskuterades även detta. Därefter följde sedan en genomgång av olika 
modeller som går att kategorisera in i de olika stadierna i Heddens (1986) teori, se figur 
5.  
 
 
 

 
 
Figur 5. Olika modeller av ⅙ och 2/6. 

 
 
Genomgång och gemensam lösning av problemlösningsuppgift (14 min) 
När lektionen sedan gick över till problemlösning med bråk hölls först en genomgång 
av vad som är viktigt att tänka på vid problemlösning. De fem stegen som togs upp var: 

• Läs uppgiften. 
• Tänk och planera hur uppgiften ska lösas. 
• Lösning av uppgift. 
• Redovisning av uppgift. 
• Är svaret rimligt? 

 
Dessa fem steg var eleverna sedan tidigare bekanta med. Därefter genomfördes en 
gemensam lösning av en problemlösningsuppgift. Eleverna fick först diskutera i lärpar 
hur de trodde uppgiften skulle lösas och sedan fick de inför helklass berätta och visa hur 
de hade tänkt. På så vis fick eleverna se olika lösningar av samma uppgift.  
 
Arbete i lärpar (11,5 min)  
Efter att den gemensamma problemlösningsuppgiften genomförts fick eleverna sedan ut 
ett arbetsblad med totalt sex stycken nya problemlösningar. Dessa löste de tillsammans 
med sin lärkompis.  
 
Redovisning och avslutning (7 min) 
Avslutningsvis fick de elever som ville komma fram och visa hur de löst uppgifterna. 
Totalt hann två av de sex uppgifterna som fanns med på arbetsbladet redovisas inför 
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helklass. Eleverna fick återigen se olika sätt att lösa en uppgift. Till sist fick eleverna 
svara på vad de arbetat med under lektionen och om de lärde sig något nytt.  
 
 
6.2.3 Analys 
 
Interaktion mellan olika modeller 
Under den andra cykelns lektion fanns även här en del olika representationsformer som 
samspelade med varandra. Detta grundas i, precis som i föregående lektion, att eleverna 
lättare skulle kunna ta till sig av innehållet då de såg olika representationsformer 
samtidigt. Heddens (1986) hävdar att elever som ser två olika representationsformer 
lättare bygger en brygga mellan sina kunskaper och därav minskar risken att hamna i the 
gap. Vid denna lektion låg större fokus på olika representationsformer och 
problemlösning. Under genomgångarna fanns en röd tråd eftersom bråktalet 
presenterades både i semikonkret och semiabstrakt representationsform.  
 
Vid lektionens början utfördes en genomgång där olika representationsformer av bråk 
presenterades. Bråk presenterades bland annat genom skrift, abstrakta symboler såsom 
siffror, samt i semikonkreta representationsformer. Vid lektionens andra genomgång av 
problemlösning löstes en problemlösningsuppgift gemensamt på tavlan. Då denna 
genomfördes presenterades också olika lösningsmöjligheter för eleverna. Då eleverna 
sedan tillsammans i par löste sina problemlösningsuppgifter, fanns det även en 
interaktion mellan text och bråkmodeller. Vilka modeller som eleverna använde var 
valfritt. Detta för att de skulle kunna anpassa efter vad de själva kände att de 
behärskade. Slutligen fick eleverna ta del av varandras lösningar tillsammans i helklass.  
 
 
Elevernas användande av modeller 
Vid föregående lektion användes till största delen en metod som kallas del av helhet. En 
metod som är vanligt förekommande i skolans lägre åldrar (Gunnarsson & Schuller, 
2018). Vid användandet av denna metod i klassen visade eleverna tydligt på att de var 
väl förtrogna med metoden. Efter analys av den första cykelns lektion ansågs det att 
eleverna behövde utmanas och se annorlunda representationsformer för att inte fastna i 
sin kunskapsutveckling. Eleverna behöver, då de behärskar representationsformen, även 
utmanas för att gå vidare kunskapsmässigt (Heddens, 1986). Genom att utmana eleverna 
till att se andra inte lika bekanta representationer kommer även deras kunskap att 
utvecklas. Därför valdes det att till cykel två utmana elevernas kunskaper genom att låta 
de ta del av olika modeller.  
 
Vid de två olika genomgångarna presenterades samma bråktal med hjälp av flera olika 
modeller. Då eleverna självmant fick visa sina lösningar var den mest vanligt 
förekommande modellen kulmodellen. Denna modell är vad teorin skulle kalla för 
semiconcrete level. Eleverna målade konkret antalet delar i form av kulor, och därefter 
fyllde de i de det antalet som täljaren frågade efter, se figur 6. 
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Figur 6. Figuren ovan visar hur en elev har använt sig av kulmodellen för att lösa uppgift 1A, se bilaga E. 
 
Eleverna fick sedan parvis lösa problemlösningsuppgifter där bråktal var i fokus. Totalt 
var det 19 elever som löste uppgifterna. Av resultatet framkom det att nio av eleverna 
använde sig av stadiet semiconcrete level. Eleverna löste uppgiften genom att rita av i 
detta fall bullar, blommor och äppelhalvor på pappret och därefter markerade de det 
som efterfrågades i uppgifterna. Åtta av eleverna blandade antingen semiconcrete level 
eller semiabstact level, tillsammans med abstract level. Vissa par använde både den 
visuella ritningen som beskrevs ovan, ihop med siffror. Eleverna i det andra fallet 
användes sig även av semiabstract level när de ritade cirkelmodellen och därefter skrev 
bråktalet med siffror i abstract level. Två av elevparen använde sig enbart av abstract 
level. Vid dessa lösningar hade eleverna enbart använt sig av tal och räknat ut bråktalen 
med hjälp utav division och sett sambandet mellan division och bråkräkning.  
 

 
 
Figur 7. Tre olika lösningar av uppgift 1B. Först visas lösning ur semiconcrete level, därefter ur semiabstract level 
och slutligen ur abstract level.  
 
 
Värden  
Precis som under tidigare cykel visade eleverna tydligt att de var vana att arbeta i lärpar. 
Eleverna började snabbt arbeta och då devar av ojämnt antal, kom eleven som saknade 
lärkompis genast fram för att fråga vem hen skulle arbeta med. Under detta tillfälle 
gjordes eleverna medvetna om att de skulle redovisa för varandra gällande hur de löste 
uppgifterna. Under denna cykel blev det mer tydligt att eleverna vågade räcka upp 
handen och svara på frågor även om de inte var helt säkra på om de besatt det rätta 
svaret. När eleverna märkte att de fick komma fram till tavlan och visa för de andra hur 
de tänkt, var det fler som räckte upp handen och ville komma fram. Följande visade på 
att arbetssättet var något som de var vana vid och blev motiverade av. Dock fanns det de 
elever som sällan räckte upp handen under tillfället. Även här var de vana vid att de kan 
få frågan ändå. De flesta av eleverna kunde, trots att de inte räckte upp handen, svara på 
frågan medan det var någon enstaka elev som absolut inte vill svara.   
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Likt föregående cykel blev det tydligt att eleverna gärna svarade rakt ut om de fick en 
fråga som kunde besvaras med endast ett ord. Detta synliggjordes bland annat vid 
frågan om en sjättedel skrivs som 1/7. Flertalet elever ropade då nej rakt ut, när de 
sedan fick frågan om vad det ska stå i stället så räckte de upp handen.  
 
 
Sammanfattning av analys 
Andra lektionstillfället började med repetition av föregående lektion. Under första 
tillfället framkom det att eleverna hade problem med ⅙. Då detta tal skrevs med 
bokstäver framkom det att eleverna ville dela upp detta i sju delar och inte i sex delar. 
Detta tyder på att eleverna inte befäst grundläggande matematiska begrepp. Vid 
genomgångar framkom elevernas olika representationsformer. Eleverna kunde läsa av 
talet på många olika sätt och koppla det abstrakta till det konkreta räknandet.  
 
Då eleverna tillsammans i par fick lösa problemlösningsuppgifter där bråktal var i fokus 
kunde man avläsa att semikonkreta och semiabstrakta modeller var de som dominerade. 
Enbart ett par räknade i abstract level och såg sambandet mellan division och 
bråkräkning. Annars räknade flertalet av eleverna enbart i semiconcrete level där de 
konkret ritade vad som efterfrågades. En del elever blandade även semiconcrete level 
med semiabstact level då de dels konkret ritade vad som föreställdes och ibland även 
arbetade med cirkelmodellen.  
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7 Diskussion 
I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras. Kapitlet startar med en 
metoddiskussion följt av en resultatdiskussion. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt 
forskningsområde. 
 
 
7.1 Metoddiskussion 
Då syftet med studien är att granska hur undervisningen kan planeras och genomföras 
för att eleverna ska kunna befästa och behärska kunskapen inom bråk, valdes det att 
genomföra en kvalitativ studie. Stukát (2011) menar att vid en kvalitativ studie ligger 
fokus snarare på att förstå ett fenomen, än att förklara det och överföra det till en 
generalisering. För att komplettera studien ytterligare hade ett kvalitativt tillägg, 
exempelvis elevenkäter, kunnat förstärka resultatet och ge en inblick i elevernas 
uppfattning av vad undervisningen bör kompletteras med. Till denna studie vore det 
dock svårt att genomföra denna typ av tillägg då studiens tidsram är begränsad till ett 
visst antal veckor. Valet att använda design research baseras bland annat på att vi som 
forskare får möjlighet att utveckla kunskaper och erfarenheter av oss själva och vår 
undervisning, vilket anses fördelaktigt inför kommande yrkesroll. Ytterligare en 
anledning till valet av design research som metod grundas i att den anses som lämplig 
för att svara till studiens syfte och frågeställningar. Metoden ger möjlighet att se vad i 
undervisningen som fungerar bra, samt vad som behöver ändras om och läggas till för 
att få ett så bra undervisningstillfälle som möjligt.  
 
Genom att kunna gå ut och pröva och ompröva lektionsplaneringarna gavs en tydlig 
inblick av vad som fungerade för klassen där studien genomfördes. Vid 
lektionsplaneringarna har bland annat Heddens (1986) teori legat till grund. Detta 
genom att använda hans designprinciper såsom hans kategoriseringar och öppna frågor. 
Detta har underlättat väsentligt då lektionerna har planerats och därav sågs teorin som 
väl lämpad. Mellan cyklerna har ändringar i designen kunnat genomföras för att kunna 
se hur det påverkar elevernas inlärning av bråk.  Hade tidsåtgången sträckt sig över en 
längre period hade det varit fördelaktigt att genomföra flera cykler, eftersom fler 
faktorer kunnat synliggöras och fler förändringar av designen kunde genomförts. 
Metoden med cyklerna går ut på att nå till det bästa möjliga. En svårighet med detta är 
att se när, om någonsin, det är färdigt då det finns alltid delar som kan förändras och 
därmed ger utrymme till förbättring Nu när studien endast innehåller två cykler ökar 
riskerna för ett missvisande resultat, detta då eleverna kan haft en dålig dag och de haft 
svårt att koncentrera sig vid ett av tillfällena. Någon misstanke om detta är dock inte 
något som har väckts under cyklerna. 
 
Designstudier kan konstrueras på flertalet olika sätt. Valet att agera både forskare, 
designer och pedagog är ett av dessa alternativ. Genom att göra på detta sätt gavs en 
större kontroll till oss forskare. Vi kunde själva styra studien och basera den på våra 
tidigare kunskaper och erfarenheter som tog form under genomförandet av tidigare 
studie (Gunnarsson & Schuller, 2018). Skulle den ordinarie pedagogen inkluderas finns 
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risken att något viktigt moment skulle falla bort. Även när förändringarna i designen 
skulle införas var det vi själva som skulle göra dessa, och de skulle inte överföras till 
någon annan för att sedan genomföras i undervisningen. Hade istället det sistnämnda 
skett ökar risken för missförstånd och att förändringarna inte sker på rätt sätt. Vid 
inkluderandet av en annan pedagog ökar även risken för att åsikterna kring vilka 
ändringar som ska göras inte stämmer överens. Detta då pedagogen inte besitter samma 
kunskaper från tidigare studier och teorin. Dock hade det kunnat vara fördelaktigt 
eftersom pedagogen känner till eleverna väl och har större möjlighet att snabbare 
anpassa undervisningen efter eleverna.  
 
Då studien inriktar sig till matematikområdet bråk var det önskvärt att eleverna sedan 
tidigare besatt en del kunskaper och erfarenheter av området. Därav ansågs årskurs 3 
lämplig för studiens syfte. Hade istället en lägre årskurs valts ut hade cyklernas design 
sett annorlunda ut, vilket i sin tur hade kunnat påverka resultatet. En av oss forskare var 
sedan tidigare bekant med eleverna som deltog. För att komplettera ytterligare hölls ett 
möte med ordinarie pedagog. Det var något som ansågs fördelaktigt och värdefullt med 
tanke på studiens tidsram och anpassningar till elevgruppen kunde därmed göras redan 
inför första cykeln. Valet att använda videoinspelning för att dokumentera motiveras 
bland annat till att vi antar olika roller och är de som håller i lektionerna. Observation 
hade varit ett tillvägagångssätt som hade kunnat fungera till studien men då hade vi 
antingen fått låta bli att agera pedagoger, alternativt turas om att leda lektionen. Därav 
ansågs videoinspelning som en mer lämplig metod. Vidare motiveras det även till att 
metoden möjliggör för att gå tillbaka flertalet gånger och observera samma moment. 
 
 
7.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visar att det finns flertalet delar som kan anpassas och omarbetas 
för att undervisningen ska bli så bra möjlig för eleverna. Nedan kommer diskussion 
kring de tre mest framträdande delarna som synliggjordes under resultat och 
analysskrivningen. Dessa delar är följande: kommunikation, elevernas användande av 
modeller samt klassrumsnormer. Dessa delar av analysen har kunnat identifieras med 
hjälp av Heddens (1986) teori.  
 
 
7.2.1 Kommunikation 
Efter den första cykeln upplevdes det att eleverna, i enlighet med teori och 
litteraturbakgrund, hade svårt att sätta ord på deras kunskaper. Under första cykelns 
lektion frågades eleverna hur de ansåg att lektionen varit och eleverna svarade då snabbt 
att lektionens innehåll varit enkelt. Vid följdfrågor om vad som varit enkelt kunde 
eleverna ej utveckla om vilket moment eller vad i lektionen som varit enkelt. Tidigare 
forskning pekar på att elever i dessa åldrar ofta automatiserat en typ av rutinuppgifter. 
Då de senare ska beskriva hur de tänkt när de löst en viss del av uppgiften är det ibland 
problematiskt för eleverna (Gunnarsson & Schuller, 2018). Enligt Heddens (1986) är 
det nödvändigt att utmanande frågor ställs för att eleverna ska behärska ny kunskap för 
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att gå vidare i sin bråkräkning. Vid den första cykelns lektion kan ett svar vara att 
eleverna enbart befäst rutinuppgiften, men kan inte beskriva varför de gör som de gör. 
Eleverna har enbart befäst modellen. Vid andra cykelns lektion var fokuset att eleverna 
skulle diskutera och prata mer matematik, vilket de även gjordes medvetna om. Detta 
för att eleverna skulle utveckla sitt matematiska språk och, enligt Heddens (1986) teori, 
behärska nya matematiska kunskaper. Efter den andra cykelns lektion kommunicerade 
eleverna mer än vad de gjorde vid första cykelns lektion. Vad detta kan berott på är dels 
att uppgifterna till denna lektion hade större fokus på att eleverna skulle just tala och 
kommunicera matematik med varandra. Eleverna fick även sitta tillsammans i par denna 
gången. Att sitta i par och diskutera uppgifter med varandra öppnade upp till 
diskussioner och kan ha bidragit till att eleverna kände sig mer trygga under detta 
moment. Vid första cykelns lektion fick eleverna enbart gå runt i klassrummet och hitta 
sin kamrat. En uppgift som inte ledde till lika stora diskussionsmöjligheter. Vid 
genomgången av den andra lektionen visades även fler representationsformer än vad 
som visades vid den första cykelns lektion. Eleverna hade vid pararbetet vid lektion två 
fler olika representationsformer färskt i minnet och hade därav lättare att diskutera 
tillsammans med varandra om vilken representationsform de ville använda. Enligt 
litteraturbakgrunden är det betydelsefullt för eleverna att de kommer i kontakt med flera 
modeller, detta för att inte riskera att fastna i endast en modell (Gunnarsson & Schuller, 
2018). 
 
Ytterligare en faktor som kan ha spelat roll angående kommunikation vid de två olika 
tillfällena kan ha varit pedagogens roll och förhållningssätt till eleverna. Att pedagogen 
besitter en betydande roll för elevernas inlärning framgick även av Gunnarsson och 
Schuller (2018). Vid den första cykelns lektion fanns det moment där eleverna kunde ha 
kunnat komma fram och visa hur de tänkte framme på tavlan. Detta skedde vid den 
första cykelns lektionstillfälle endast en gång. Vid den andra cykelns lektionstillfälle 
skedde detta allt fler gånger och eleverna blev mer bekväma med att komma fram till 
tavlan och visa hur de tänkt då de beräknat uppgifterna. Genom att göra på detta vis var 
målet att skapa ett mer talande klassrumsklimat tillsammans med eleverna. Vidare kan 
pedagogens roll analyseras, vid det första lektionstillfället var eleverna inte vana vid att 
två nya pedagoger skulle ta över klassen och hålla en lektion. Eleverna visste inte sedan 
innan att det skulle vara en lektion med bråk, samt att de inte var vana vid vår 
undervisningsstil. Vid den andra lektionen var eleverna medvetna om att de skulle ha 
matematik och att de skulle arbeta med bråkräkning. Pedagogernas undervisning var nu 
inte lika främmande för dem och allt fler elever vågade ställa frågor till pedagogerna 
och de var nu inte lika jobbigt vid en eventuell felsägning. 
 
 
7.2.3 Elevernas användande av modeller 
Den första cykelns lektion var uppbyggd på att visa en representationsform ur 
semiconcrete level, i form av cirkelmodellen, detta för att verklighetsförankra bråk som 
pizzor för eleverna. Vid lektionstillfället konstaterades det snabbt att elevernas kunskap 
i denna modell var utvecklad och de att behärskade att arbeta med cirkelmodellen. Att 
arbeta med cirkelmodellen är en av de vanligaste metoderna vid arbete med bråkräkning 
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(Gunnarsson & Schuller, 2018). Risken finns att eleverna fastnar i den modellen och 
därför fick eleverna möta flera modeller under den andra cykelns lektion. Modellerna 
eleverna fick möta ingår i teorins semiconcrete-, samt semiabstract level i kombination 
abstract level då talen skrevs bredvid modellen. Vid den andra cykelns lektion gavs mer 
utrymme till eget tänkande genom att de i par skulle lösa olika 
problemlösningsuppgifter innehållande bråkräkning. Vid en genomgång av dessa 
uppgifter kunde man se elevernas olika lösningar och tankesätt bakom hur de tänkt. 
Majoriteten av eleverna använde sig av semiconcrete level samt semiabstract level, 
enbart två elever hade använt abstract level genom att enbart skriva siffrorna, samt såg 
sambandet mellan bråktal och division. Övriga elever blandade de olika formerna och 
en vanlig lösningsmetod hos paren var att blanda semiconcrete level och abstract  level. 
Då detta skedde använde sig eleverna av att konkret rita av det som efterfrågades, 
exempelvis bullar och blommor. Eleverna utgick sedan från den ritningen de gjort på 
sina papper och löste uppgifter med semikonkreta medel. Därefter skrev en del av 
eleverna ner deras lösning med tal, alltså hoppade eleverna från semiconcrete level till 
abstract level. Vid första cykelns lektion framkom det att de flesta av eleverna 
behärskar semiabstract level och vet hur man löser rutinuppgifter med exempelvis 
cirkelmodellen. Då eleverna sedan jobbade fritt med olika representationer var det fåtal 
elever som visade sina lösningar med semiabstrakta modeller. Istället valde de att visa 
sina lösningar genom att rita av det som efterfrågades. Tidigare forskning pekar på att 
bråkräkning är problematiskt för att eleverna har svårt att anknyta det till sin vardag 
(Gunnarsson & Schuller, 2018). Vid semiabstrakta lösningar släpps den konkretiserade 
bilden och blir allt mer abstrakt, vilket kan vara en bidragande faktor till att eleverna 
väljer att rita av det efterfrågade problemet verklighetsförankrat. Att eleverna använder 
sig av modeller tillsammans med abstrakta metoder kan bero på att detta ofta är en 
kombination som pedagogen i klassrummet använder. Eleverna är då väl förtrogna med 
att kombinera dessa och det är naturligt för dem att göra det när de får jobba fritt. Att de 
väljer att kombinera semiconcrete level med abstract level är för att den är mer 
verklighetsförankrad. 
 
 
7.2.4 Klassrumsnormer 
Klassrummets normer är goda och det är ett gott klimat i klassen. Då en av oss varit i 
klassen tidigare och känner till eleverna och deras klassrumsnormer var detta något som 
fanns med, som tidigare nämnts, redan under planeringen av första cykeln. Detta kan 
vara både en fördel samt en nackdel. Nackdelen är att det lätt uppstår en låsning till 
normerna och förlitar sig för mycket på dessa, exempelvis arbetet med lärkompis. Trots 
att detta är något som fungerade väldigt väl under cyklerna så skulle det kunna vara så 
att ett annat arbetssätt skulle fungera ännu bättre. Under resultatet presenterades det att 
eleverna ofta svarar rakt ut när de får frågor som går att svara på med ett ord, medan när 
de får frågor som kräver längre svar räcker de istället upp handen. Efter ett samtal med 
klassläraren visade det sig att de ofta tar till “alla på en gång” vilket innebär att alla 
elever svarar samtidigt. Detta genomförs just när det är korta svar som önskas och 
troligen är det därför eleverna svarar som de gör under cyklerna, detta trots att ”alla på 
en gång” inte sägs. Vid ytterligare en cykel är detta något som hade kunnat justeras 
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vidare för att antingen anamma arbetssättet, eller för att tydligare påvisa att det endast är 
handuppräckning som gäller.  
 
 
7.2.5 Sammanfattning av resultatanalys 
För att sammanfatta ovanstående resultatdiskussion kan följande slutsatser dras. 
Pedagogen har ett stort inflytande i hur klassrummet fungerar. Vid den andra cykeln var 
tänkande utvärdering och kommunikation en mycket större del än vad det var vid den 
första cykelns lektion. Genom att skapa ett mer öppet klimat där elever hela tiden fick 
vara delaktiga i lektionen och komma fram och visa hur de tänkte, skapades också  detta 
tillfälle mer diskussioner och allt fler representationsformer visades av eleverna. 
Heddens (1986) designprinciper om utmanande frågor i form av hur och varför har varit 
grundläggande till att skapa ett kommunicerande klassrum. Pedagogen skapade också 
under cykelns andra lektion ett mer öppet klimat för diskussion då eleverna under en 
längre tid fick sitta i par och diskutera uppgifterna tillsammans. Genom att genomföra 
en andra cykel skapades den andra och sista lektionsplaneringen utefter den förstas 
lektionens misstag. Efter den första lektionen ansågs det att eleverna kunde diskutera 
uppgifterna mer för att utveckla sina matematiska begrepp. Då eleverna även uttryckte 
osäkerhet i att förklara tankesättet bakom sin uträkning. Då eleverna räknade 
uppgifterna var  semiconcrete level den allt vanligaste hos eleverna. Detta troligen då 
den är verklighetsförankrad och kan tillämpas i deras vardag. Enbart ett par använde sig 
utav abstract level och såg sambandet mellan bråkräkning och division.  
 
En tredje cykel av detta arbete hade varit fördelaktigt då lektionen vid cykel två var mer 
framgångsrik än lektion ett. En förklaring av detta är att eleverna då var förtrogna med 
det aktuella arbetssätt och de var mer förberedda på vad lektionen skulle gå ut på.  I 
jämförelse med första lektionen, var eleverna inte lika distraherade av videokamerona 
när den andra lektionen genomfördes. Enligt metoden design research krävs det att 
lektionen är strukturerad och systematiskt. Vid en andra lektion märktes det att eleverna 
var förtrogna med stukturen och utfallet av denna lektion blev mer positiv än vid det 
första lektionstillfället. En tredje cykel hade varit bra då eleverna hade varit än mer 
förtrogna med arbetssättet och ämnet som ska beröras. Vid en tredje cykel och 
ytterligare en lektion hade fokus legat på kommunikation än mer för att kunna utmana 
elevernas matematikkunskaper ytterligare. En tredje lektion hade också riktat sig till att 
kombinera fler modeller för att representera bråk Framförallt hade fokus legat på att 
eleverna ska förstå sambandet mellan de olika representationerna och använda sig utav 
samtliga. Vid lektionstillfället då eleverna själva fick lösa uppgifter lades stort fokus på 
de visuella figurerna. Målet för lektion tre hade då varit att eleverna ska kunna använda 
sig av semiabstract level och inte bara räkna ut dessa som kallade rutinuppgifter. Detta 
för att de så småningom ska kunna ta sig vidare och behärska abstract level av 
bråkräkning.  
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7.3 Fortsatt forskning 
Denna studie har fokuserat på hur vi som pedagoger kan planera undervisningen för att 
ge eleverna de verktyg de behöver för att möjliggöra att de befäster och behärskar 
kunskaper inom matematikområdet bråk. Studiens fokus ligger på pedagogen och inte 
eleverna. Därav skulle det vara intressant att inta ett elevperspektiv genom att studera 
närmare hur eleverna uppfattar undervisningen av bråk, samt vad de tycker är svårt samt 
mindre svårt inom området. Frågor som skulle kunna vara relevanta att ställa skulle då 
vara; Hur uppfattar eleverna bråkundervisning i matematiken, och vad är det de anser 
vara särskilt svårt med området? En sådan studie skulle ge en givande infallsvinkel och 
komplettera tidigare systematiska litteraturstudie (Gunnarsson & Schuller, 2018), denna 
studie med fokus på pedagogen, med ett elevperspektiv. På så vis hade en större 
helhetsbild av området bråk förts fram.  
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8 Sammanfattning 
Denna studie är en kvalitativ forskningsstudie som intresserat sig för matematikområdet 
bråk, och hur undervisningen av området kan planeras och genomföras för att eleverna 
ska ges möjlighet att befästa och behärska kunskapen. För att kunna svara på studiens 
syftet och frågeställningar har en design research genomförts. Metoden går ut på att 
skapa ett antal cykler, i detta fall två stycken, som planeras, genomförs och sedan 
analyseras. Detta för att kunna se vad i undervisningen som fungerar och vad som 
behöver förbättras. Vid designen av dessa cykler har principer utifrån Heddens (1986) 
samt tidigare systematisk litteraturstudie (Gunnarsson & Schuller, 2018), legat till 
grund. Detta för att se vilka moment undervisningen bör innehålla, svårigheter eleverna 
möter samt hur dessa svårigheter kan undvikas.  
 
Empirin till studien har samlats in med hjälp av videoinspelning, detta för att kunna 
återgå flertalet gånger när materialet analyserats. För att analysera datan användes ett 
metodologiskt verktyg framtaget av Danielsson och Selander (2016). Övergripande 
struktur, interaktion mellan olika modeller, elevernas användande av modeller, samt 
klassrummets värden har varit de områden som analyserats. Därefter har en 
sammanfattning av de delar som fungerade bra, samt mindre bra, i undervisningen 
skrivits fram för att kunna vävas in vid planerandet av nästkommande cykel.  
 
Resultatet visar att eleverna hade svårt att samtala om matematik när de inte fick 
guidning. Genom att göra eleverna medvetna om att diskussionen är en viktig del av 
undervisningen, samt att låta dem träna på att samtala i par innan helklass, upplevdes 
det som att eleverna kände sig mer trygga i samtalen. När eleverna fick bli mer 
delaktiga under lektionerna upplevdes det att motivationen och engagemanget hos 
eleverna ökade. Användandet av olika modeller hade en betydande roll för elevernas 
inlärning och det är av stor vikt att de får möta flera olika. Under första lektionen låg 
fokus på en modell för att under andra lektionen utökas till flera. De normer som finns i 
klassrummet spelade en central roll i elevernas inlärning. Ofta är eleverna starkt 
inpräglade i hur det brukar vara att de kan få svårt att tänka om när nya personer agerar 
pedagoger. Genom att ta tillvara på dessa normer kunde den andra cykeln formas mer 
efter hur de brukar arbeta, exempelvis med mer arbete i lärpar. En nackdel med detta 
skulle kunna vara att det uppstår en låsning till arbetssättet eftersom det fungerar bra, 
men något annat eventuellt skulle kunna fungera ännu bättre. 
 
Resultatet visar alltså på att det finns flertalet justeringar som kan implementeras i 
undervisningen för att eleverna ska få så bra inlärniningsmöjligheter som möjligt. 
Studiens syfte anses uppnått då resultatet visar att undervisningen bör innehålla flertalet 
modeller ur olika stadier och en tydlig kommunikation från pedagogen. Hade tidsramen 
möjliggjort för fler cykler hade troligen ytterligare betydelsefulla faktorer kunnat lyftas 
fram.  
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Bilagor 
 
Bilaga A – Missivbrev 
Hej! 
Vi heter Caroline Gunnarsson och Lovisa Schuller och studerar till grundlärare på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är inne på vår sista termin och det är dags för oss att 
skriva vårt examensarbete. 
  
Vi kommer att genomföra 2–3 matematiklektioner i klassen där ditt barn går. 
Lektionerna kommer videofilmas och därefter granskas och analyseras. 
  
Syftet med inspelningen är att granska vår egen undervisning. Fokus ligger på oss som 
undervisande pedagoger och inte på eleverna. 
  
Inspelningen används enbart av oss i vår analys. I studien kommer heller inte några 
namn på elever, pedagoger eller skola att omnämnas och därmed kommer inte 
utomstående kunna identifiera var undersökningen har ägt rum.  
  
I en forskningsstudie är vi tvungna att informera er angående tre etiska riktlinjer.  
 

• Den första gäller  information till vårdnadshavare och barn om studien. 
• Det andra kravet är att vårdnadshavare och barn godkänner att de deltar i  

studien.   
• Det sista kravet är att det insamlade materialet endast kommer att användas 

till    studien och att materialet kommer att hanteras med sekretess. 
  
Det är viktigt att fylla i nedanstående blankett och lämna in till klassläraren. Även om 
ett godkännande har lämnats in är medverkande frivilligt och eleven kan när som helst 
välja att hoppa av studien. 
 
Har ni några funderingar kan ni kontakta oss eller handledaren på följande mailadresser:  
 
cg222ij@student.lnu.se 
ls222wb@student.lnu.se 
Handledare: Andreas Ebbelind,  andreas.ebbelind@lnu.se 
  
Med vänliga hälsningar, Caroline och Lovisa!  
 
Samtyckesformulär  
Lämnas till klasslärare senast fredagen den 13/4 oavsett deltagande eller ej. 
  
 □ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 
  
□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien. 
  
…………………………………………………………………………………………… 
Målsmans underskrift 
  
 …………………………………………………………………………………………… 
Barnets underskrift 
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Bilaga B – Lektionsplanering 1, addition av bråk 
 
Förankring i kursplanens syfte 

-     Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och 
tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska 
också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med 
matematiska mönster, former och samband. 

  
-     Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 

förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras 
användbarhet. 
  

Förankring i kunskapskraven 
-     Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp 

helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk 
  

Centralt innehåll 
-     Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som 

enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. 
  

-    Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga 
situationer. 

  

Förkunskaper 
Eleverna har tidigare arbetat med bråk som del av helhet. De har fått skriva bråken, både som 
ord och i bråkform. De har framförallt fått skugga delar av en helhet (1/4, ¼ av 20). Eleverna 
har även fått träna lite på att addera bråk där det finns en gemensam nämnare. Som stöd har de 
haft bilder som representerar bråken de adderar. Eleverna har tidigare tränat på att koppla 
samman ett bråk som uttrycks abstrakt med en bild av bråket som uttrycks semiabstrakt. 

Konkretisering av målen för eleven 
-     Målet med dagens lektion är att känna sig säkrare vid addition av bråk.   

Genomförande 
-       Vad är bråktal? Prata med din lärkompis. 
-       När används bråktal? Hur används det? 
-       Gör några exempel på tavlan, vad händer när vi adderar dem? 
-       Pizzalek, hitta sin kompis, arbetar med semikonkret och abstrakt parallelt. Prata sedan 

om varför de passar. Vilka frågor ska ställas enligt Heddens?  Varför passar ni? Hur 
vet ni det? Siffror beställare och pizzor levererar. 

-        Arbetsblad, blandade uppgifter med bråk + additioner 
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Bilaga C – Arbetsblad lektion 1 
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Bilaga D – Lektionsplanering 2, problemlösning med bråk 
 
 
Förankring i kursplanens syfte 

-     Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och 
tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska 
också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med 
matematiska mönster, former och samband. 

  
-     Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 

förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras 
användbarhet. 

  
-           -     Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna    

formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, 
metoder, modeller och resultat. 
  
  

Förankring i kunskapskraven 
-    Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp 

helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk 
  

-           -    Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och 
använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven 
beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet 
  
  

Centralt innehåll 
-     Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som 

enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. 
  

-    Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga 
situationer. 

  

Förkunskaper 
Eleverna har tidigare arbetat med bråk som del av helhet. De har fått skriva bråken, både som 
ord och i bråkform. De har framförallt fått skugga delar av en helhet (1/4, ¼ av 20). Eleverna 
har även fått träna lite på att addera bråk där det finns en gemensam nämnare. Som stöd har de 
haft bilder som representerar bråken de adderar. Eleverna har tidigare tränat på att koppla 
samman ett bråk som uttrycks abstrakt med en bild av bråket som uttrycks semiabstrakt. Under 
lektion ett fördjupade de sina kunskaper i addition av bråk med hjälp av pizzamodellen. 

Konkretisering av målen för eleven 
Här skriver du fram konkreta mål som är kopplade till olika aktiviteter under lektionen. Målen 
ska vara kommunicerbara med eleven. 
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Genomförande 
-      Repetition av förgående lektion, eleverna hade svårt för sjättedel så detta tas upp. 
-      Genomgång av problemlösning där bråk är inblandat. Löser en gemensamt på tavlan.   
-      Eleverna får ut 2-3 problemlösningsuppgifter som de löser i par. Där efter jämför och  

diskuterar de sina svar med ett annat par. 
-     Medan de väntar på att alla ska bli färdiga får paren gemensamt komma på en 

problemlösning. Dessa byter de sedan med det par de tidigare jämförde och diskuterade 
med. 

-     Avslutningsvis får eleverna redovisa sina svar inför helklass och där efter hålls en 
diskussion kring vad de lärt sig.   
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Bilaga E – Arbetsblad lektion 2 
 
 

Problemlösningsuppgifter 
  
Uppgift 1A 
Mamma har lagt ut åtta bullar på ett fat. Pelle äter ¼  av bullarna. Hur många bullar får 
Pelle? 
  
 
 
  
  
Svar: Pelle får ________ bullar. 
  
  
Uppgift 1B 
Mamma är också sötsugen så hon äter upp hälften av de bullarna som finns kvar på 
fatet. Hur många bullar äter mamma? 
  
  
 
 
 
  
Svar: Mamma äter ________ bullar. 
  
Uppgift 1C 
Hur många bullar har Pelle och mamma ätit tillsammans? 
   
 
  
 
 
  
Svar: Tillsammans har de ätit _______ bullar. 
 
Uppgift 2 
Det växer nio blommor i rabatten. Två är blå, en är röd och resten är gula. Lina plockar 
1/3 av dem. Hur många blommor plockar Lina? 
  
  
 
 
 
 
Svar: Lina plockar ______ blommor. 
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Uppgift 3 
Johanna ska bjuda på äppelhalvor till mellis. Joel vill ha fyra äppelhalvor,  Lotta 2 
äppelhalvor, David 3 äppelhalvor och Johanna vill ha ett helt äpple. 
  
  
 
 
  
  
Vem får mest äpple?  
 
__________________________________________________________________ . 
  
Vilka får lika mycket äpple?  
 
___________________________________________________________. 
 
 
Visa hur ni tänker. 
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