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Abstrakt 
Studiens syfte är att genom ett frågeformulär undersöka elevers kunskaper inom det 

matematiska området tal i bråkform. Vidare ämnar studien undersöka vad som särskiljer 

elevers kunskaper i årskurs 4, 5 och 6. Frågeformuläret är konstruerat utefter Blooms 

reviderade taxonomi och utförs i en årskurs 4, 5 och 6. Datan redovisas, analyseras och 

diskuteras utefter Blooms reviderade taxonomi för att besvara frågeställningen. I 

resultatet framkom det att elever i årskurs 4 visar större svårigheter gentemot årskurs 5 

och 6 vid användning av procedurkunskaper för beräkning av bråktal samt för att 

beräkna antal med hjälp av bråk. Det framkom även att elever i årskurs 4 är förtrogna 

med att använda bilder som representationsformer medan elever i årskurs 6 är förtrogna 

med båda bilder och symboler som representationsformer. Elever i årskurs 5 verkar 

däremot befinna sig i någon slags övergångsfas då de vill använda symboler som 

representation men gör så med blandad framgång. 

 

English title: Fractions – different knowledge standards in 

different classes 
A study about different levels of knowledge for elementary school pupils 
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1 Inledning 

Av egna erfarenheter har vi konstaterat att när elever för första gången kommer i 

kontakt med tal i bråkform i skolan är det på ett konkret sätt. Det kan exempelvis vara 

halva äpplen eller tårtbitar. I Läroplanen för grundskolan förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 [lgr11] (Skolverket, 2018) står det att elever i årskurs 1–3 ska få 

kunskaper om delar av en helhet och delar av ett antal och hur detta kan skrivas som 

bråk. Vidare står det att elever ska lära sig enkla tal i bråkform och hur dessa kan vara 

applicerbara i vardagliga situationer. Bråkräkning ska alltså i början vara enkelt, konkret 

och ligga nära elevernas vardag, allt för att förenkla förståelsen. När elever sedan 

kommer upp i åldrar och går i årskurserna 4–6 står det skrivet i läroplanen att bråk ska 

kopplas samman med decimaltal och tal i procentform. Någon gång i dessa årskurser 

ska elever även få möjligheter att lära sig tal i bråkform och hur operationer med de fyra 

räknesätten går till. Det står däremot inte i vilken årskurs eller på vilket sätt tal i 

bråkform och dess tillhörigheter ska framställas vid varje enskild årskurs, detta är något 

som är upp till var lärare att avgöra. En oförmåga att förstå innebörden av tal i bråkform 

och operationer med dessa kan leda till att elever i lägre åldrar inte bygger den grund 

som behövs för att använda bråktal i mer komplex matematik (Hunt, Tzur & 

Westenskow, 2016). 

         Tsai och Li (2017) menar att elevers svaga konceptuella förståelse för tal i 

bråkform kan bero på att lärare inte har tillräckligt med förkunskaper om vilka 

kunskaper eleverna besitter. För att bedriva en så givande undervisning som möjligt är 

det därför av stor vikt att lärare har insyn i vilka kunskaper elever besitter och vilken 

nivå deras kognitiva förmåga är på. Kunskaper i detta fall är både faktakunskaper och 

praktiska kunskaper medan kognitiv förmåga avser hur väl elevers abstrakta tänkande 

har utvecklats. Om lärare inte har vetskap om detta riskerar därför undervisningen att 

bedrivas på fel nivå.  

Enligt egna erfarenheter kan operationer med de fyra räknesätten med tal i 

bråkform upplevas som svårt eftersom det finns olika regler och metoder om hur 

beräkningarna inom området sker. Det är svårt att ständigt bedriva undervisning med 

konkret material till området bråk och allt som hör till. Begreppet blir alltså mer abstrakt 

och Park, Gucier och McCrory (2013) menar att det matematiska området om tal i 

bråkform är en av de första abstrakta idéerna som elever kommer i kontakt med i 

skolundervisningen. När vi varit ute på verksamhetsförlagd utbildning har vi varit i 

många olika skolmiljöer, allt från mindre skolor på landet till större stadsskolor. Vi har 

även erfarenheter från årskurserna 4, 5 samt 6 och våra upplevelser är att många elever, 

oavsett skola och årskurs, uppfattar tal i bråkform eller räkning med tal i bråkform som 

svårt. Detta överensstämmer med det Mendiburo, Williams, Henson och Hasselbring 

(2013) hävdar att tal i bråkform är ett av de matematiska koncept som elever har svårast 

att bemästra. Park m.fl. (2013) menar att tal i bråkform är någon av de första abstrakta 

idéerna elever erfar i skolan kan vara en anledning till att det upplevs som svårt 

eftersom det är ett rimligt antagande att det tar tid och övning att utveckla sitt abstrakta 

tänkande. En annan anledning till att elever upplever svårigheter med tal i bråkform 

kan, som tidigare nämnt, vara att lärare inte besitter tillräckligt stor lärdom om vilka 

kunskaper eleverna besitter och därför inte kan bedriva undervisningen på rätt nivå. I 
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denna studie ämnas undersöka om och i så fall vilken utveckling som går att se mellan 

årskurserna 4–6. Detta bidrar med att lärare kan få förståelse för vilken kunskapsnivå 

elever generellt befinner sig på i olika årskurser och därmed bedriva en så givande 

undervisning som möjligt. 

 

2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka elevers kunskaper och tankegångar inom 

bråkräkning för att se om och i så fall hur dessa skiljer sig åt i årskurserna 4, 5 och 6.  

 

Frågeställning: 

Vad särskiljer elevernas kunskaper inom bråkräkning i årskurserna 4, 5 och 6? 

 

3 Litteraturbakgrund 

I följande avsnitt beskrivs tal i bråkform och vilka olika kunskaper av tal i bråkform 

som elever kan uppvisa. Därefter beskrivs olika representationsformer inom 

matematiken och avslutas sedan med en sammanfattning.  

 

3.1 Tal i bråkform 

Bråktal kan delas upp i många kategorier, exempelvis procent och decimaltal. Samtidigt 

kan det betraktas som delar av en helhet och en mängd, men också som en 

division. Tsai och Li (2017) presenterar en modell för att mäta elevers 

begreppsförståelse (conceptual comprehension), metodförmåga (procedural skills) och 

förmåga att möta dagliga situationer som behandlar tal i bråkform. I modellen beskrivs 

även varför tal i bråkform är viktigt och vilka delar som kan upplevas svåra. Denna 

modell är uppdelad i fem dimensioner som visar en progression elever generellt följer 

och är baserad på Tsai och Lis (2017) metastudie om olika nivåer av kunskap inom det 

matematiska området tal i bråkform.  
 

3.1.1 Dimension 1 - De fem konstruktionerna av bråktal 

I den första dimensionen beskrivs på vilka fem sätt tal i bråkform kan 

konstrueras. Dessa konstruktioner kommer nedan att förklaras med text och tillhörande 

bild(er). Tsai och Li (2017) menar att det är av stor vikt för barn att lära sig alla dessa 

konstruktioner för att få full förståelse för vad tal i bråkform innebär. Saknar de en 

förståelse för en konstruktion kan detta leda till svårigheter eftersom eleverna till fullo 

inte förstår innebörden.   
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Konstruktion 1 - Delar av en helhet:  

Denna konstruktion innebär uppdelning av mängder eller antal i lika stora delar. 

Delarna av helheten kan vara oskiljbara (Bild 1), skiljbara (Bild 2) och sammansatta 

(Bild 3) (se Figur 1). Konstruktionen lägger grunden för barns förståelse för fraktioner 

och således också för deras fortsatta utveckling inom området.   

 

 
Figur 1 Egenkomponerade bilder av uppdelelningar av mängder och antal 

I den första bilden är rektangeln hela mängden och det går att urskilja att 
3

4
 är skuggade. 

Det skuggade området går dock inte att särskilja från rektangeln. De lodräta strecken är 

till för att tydliggöra vad som är skuggat. I bild 2 går det att skilja elipserna åt, det är 

således ett antal som är skiljbart. Bild 3 visar åtta cirklar varav sex av dessa är en 

sammansatt del av helheten. För ytterligare förtydligande ges här ett elevexempel. 

Elevens uppgift är att markera 
3

4
 av mängden och av antalen. I Bild 1 har eleven 

markerat 
3

4
 av hela mängden.  I Bild 2 har eleven först delat upp de åtta prickarna i 

fjärdeldelar genom att rita ellipser runt paren. Eleven har sedan markerat tre av dessa 

fyra ellipser. Eleven har i Bild 3 direkt markerat sex av åtta prickar vilket är 
3

4
. I Bild 2 

går det alltså att skilja fjärdedelarna åt medan Bild 3 består av ett antal som utgör 
3

4
.   

 

Konstruktion 2 - Bråktal som mätning:  

 

Bråktalet  
3

4
 kräver en förståelse av att exempelvis en längd är i uppdelat i 4 delar, där  

3

4
 

betyder att man mäter 3 av dessa delar. Elever som har svårt med bråktal som mätning 

kommer också ha problem med att placera bråktal på en tallinje. 

 

 
Figur 2 Egenkomponerad bild av bråktal på en tallinje – 3 stycken en fjärdedelars längder från 0 på tallinjen. 
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Konstruktion 3 - Kvot: 

Tal i bråkform kan också ses som en division där kvoten uttrycks i decimalform. 
3

4
 är 

exempelvis ett bråktal men också en division där kvoten är 0,75.   
 

Konstruktion 4 - Operationer:  

Operationer av bråktal blir kända först när bråktalet hamnar i ett sammanhang 

tillsammans med en konstant. 
3

4
 av 100 meter kräver en operation för att kunna få en 

förståelse av talet. Operationen som krävs är att dividera 100m med talet 4 för att sedan 

multiplicera kvoten med 3 för att få fram svaret 75m.  
 

Konstruktion 5 - Förhållande:  

Konstruktion av tal i bråkform som förhållande handlar om relationen mellan två olika 

kvantiteter. Det är fundamentalt att elever förstår sambandet mellan  
3

4
 och 3:4. Detta är 

något som blir särskilt viktigt senare när derivata och förändring introduceras i 

matematikundervisningen.  

  

3.1.2 Dimension 2 – Likvärdighet mellan tal i bråkform  

Denna dimension handlar om likvärdigheten mellan bråktal, det vill säga att 
1

2
 = 

2

4
. 

Många elever har svårt att se detta samband eftersom de behandlar täljaren och 

nämnaren som två separata tal och inte ser deras samhörighet (Tsai & Li, 2017). 

Författarna hävdar att en oförmåga att se detta samband kan leda till andra problem. Ett 

problem kan vara att urskilja vilket bråktal som är störst. Elever som inte ser sambandet 

mellan täljaren och nämnaren kan betrakta 
4

9
 som större än 

4

8
 eftersom 9:an är större än 

8:an. Det är även viktigt att få förståelse för bråktalens storlekar utifrån konkreta 

representationer, inte bara de numeriska. En elev som har förståelse för detta ser att 
1

3
 av 

en cirkel är mer än 
1

4
 av samma cirkel (Gabriel, 2016). Tsai och Li (2017) menar att en 

annan svårighet kan vara att förlänga och förkorta bråktal. Att inte se likvärdigheten 

mellan bråktal kan även försvåra dess aritmetikräkning eftersom man då inte förstår vad 

operationerna går ut på. Som exempel visas här operationen 
2

10
 + 

4

5
. Enligt vad Tsai och 

Li (2017) skriver hade vissa elever fått detta till 
6

15
 eftersom de adderar täljaren med 

täljaren och nämnaren med nämnaren. Även Gabriel, Coché, Szucs, Carette, Rey och 

Content (2013) menar att en svårighet med bråktal är att man använder samma 

procedurer som vid räkning med heltal. Elever som gör detta misstag har inte fullt 

greppat konceptet vad bråktal är eftersom de då hade kunnat se att 
6

15
 <  

4

5
 och kunnat 

tänka att addition av två positiva tal borde resultera i ett större tal, inte mindre.  

 

3.1.3 Dimension 3 – Flyt i uträkningar och konceptuell förståelse 

Den tredje dimensionen innefattar elevers konceptuella förståelse och deras 

metodförmåga inom aritmetikräkning med bråktal. Den konceptuella förståelsen är en 

förståelse för olika operationers innebörd och genomförande. Metodförmågan behandlar 

vetskapen om vilka metoder som ska användas och varför. Dessa två ska inte ses som 
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motparter utan de ska gå hand i hand. Tsai och Li (2017) skriver om en diskussion som 

pågår i matematikvärlden. Diskussionen handlar om vilka metoder som är det mest 

effektiva för inlärning av aritmetikräkning med bråktal. De skriver att vissa 

forskare hävdar att färdighetsträning inom aritmetikräkning med bråktal är det 

viktigaste. Detta eftersom dessa forskare menar att färdighetsträning ökar uppfattningen 

om bråktal samt förstärker förståelsen för deras samband och därigenom blir 

färdigheterna överförningsbara. Samtidigt skriver Tsai och Li (2017) att andra forskare 

menar att det bästa sättet att öka sin konceptuella förståelse och metodförmåga är 

genom teori och meningsskapande. Alltså att lära sig varför något sker och se 

användbarheten i det. Dessa forskare hävdar att det är onödigt att kunna operationerna 

inom aritmetikräkning för bråktal om man inte förstår varför de genomförs. Forskarna 

är dock överens i några avseenden och dessa är att det är betydelsefullt att bygga upp ett 

flyt i beräkningarna, veta när och hur de används samt kunna överföra dem till nya 

sammanhang. En anledning till att elever inte förstår operationerna kan vara att de inte 

har blivit kopplade till konkreta händelser. Hunt m.fl. (2016) hävdar att 

mellanstadieelever ofta kommer i kontakt med operationer med bråktal utan att en 

situation är kopplad till innehållet. Detta menar de försvårar förståelsen för vad 

operationerna innebär. Uppgifter innehållande konkret material eller verkliga händelser 

är alltså ett viktigt förstasteg att bygga vidare ifrån. När elever lärt sig detta kan de gå 

vidare till mer abstrakta situationer.  

 

3.1.4 Dimension 4 – Relationen mellan tal i bråkform, decimaltal och procent 

Den fjärde dimensionen handlar om relationen mellan bråktal, decimaltal och procent. 

Eftersom dessa olika talformer samt relationen mellan dem stöts på frekvent i det 

vardagliga livet är det av stor vikt att förstå och ha förmågan att övergå mellan de olika 

formerna. Tsai och Li (2017) påpekar att detta är tre olika former för att beskriva samma 

numeriska värde men att det är just här som svårigheter uppstår för många elever. 

Eleverna förstår inte hur de tre olika formerna hänger samman och kan inte byta mellan 

dem. Tsai och Li (2017) menar även att en stor del av förmågan att konvertera mellan 

olika former är att behärska beräkningarna som krävs. I samband med detta har det visat 

sig att bråktal ofta förväxlas med division då båda skrivs på samma sätt och kan ha 

samma innebörd. Det är vanligt att elever förvirras av detta vilket leder till att de har 

svårt att bygga upp en konceptuell förståelse för bråktal och endast lär sig att beräkna 

uppgifter. Om de inte har någon grundläggande förståelse för tal i bråkform eller varför 

beräkningar görs uppstår svårigheter när de ska byta talform. 

Den här dimensionen är viktig att nämna men inte intressant i denna studie då 

fokus endast ligger på bråk och inte förståelse för övergång till andra talformer. En 

viktig aspekt som tas med är dock att svårigheter i övergången mellan de tre olika 

formerna verkar ha en ursprungspunkt i bråktal.  
 

3.1.5 Dimension 5 – Övergången mellan olika former och representationer för bråktal 

Den sista dimensionen förklarar det steget eleverna har uppnått när de själva kan övergå 

från en representation till en annan vid bråktal. Denna kunskap är extra användbar vid 

problemlösning. Vissa problem kan behöva en speciell representation för att skapa en 

effektiv lösning. Representationer är olika sätt att beskriva problem och även ett sätt att 
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hjälpa eleven att tänka och förstå exempelvis matematiska koncept och idéer. Denna 

sista dimension uppnås när elever kan växla fritt mellan olika representationer samt 

mellan bråk-, procent- och decimalform. Däremot hävdar Mendiburo m.fl. (2013) att 

elever troligtvis inte har en linjär inlärning utan är sannolika att lära sig ett koncept på 

grundläggande nivå och utveckla det innan eleverna lär sig andra grundläggande nivåer 

de kan utveckla. Elever kan alltså ha utvecklat en hög konceptuell förståelse för vissa 

områden medan de inte har stor förståelse för andra områden. Det är inte bara 

representationer som är betydande utan det är också viktigt att kunna växla mellan olika 

tankegångar och strategier för att på bästa sätt kunna lösa uppgifter. Hunt, m.fl. (2016) 

beskriver tre sätt som elever ofta tänker på när de försöker få grepp om tal i bråkform. 

Den första tankegången är att skapa ett bråk genom delning. Det kan exempelvis vara 

att dela ett päron i två delar för att skapa halvor. Därefter kan elever dela halvorna för 

att skapa fjärdedelar. Den andra tankegången handlar om fördelningar. Elever ser då en 

fördelning som ett bråktal. 
9

3
 kan exempelvis vara att nio kakor som ska delas ut till tre 

personer. Det tredje sättet att tänka på enligt Hunt, m.fl. (2016) är att se bråktal som en 

upprepning. Talet 9 kan en elev då se som en upprepning med talet 3 tre gånger. 3 blir 

då  
1

3
 av 9.  

 

3.2 Representationsformer 

Stylianou (2010) menar att representationer inom matematiken används som verktyg 

både för att förstå och lösa uppgifter och problem. När elever stöter på ett problem 

väljer de mellan de lösningsmetoder som de känner till och väljer den metod som de 

känner sig mest förtrogna med. Stylianou (2010) menar att denna kunskap om att kunna 

välja effektiv och fungerande lösningsmetod också visar viktigt förståelse av 

matematiska idéer. Goldin (2002) menar att exempel på representationsformer är 

symboliska uttryck, bilder, grafiska uttryck och diagram. Symboliska uttryck använder 

matematiskt korrekta symboler för att framställa en lösning. När en elev använder bilder 

som representationsform ritar hen en konkret bild som symboliserar problemet. Grafiska 

uttryck och diagram liknar både bild och symboliska uttryck eftersom den använder sig 

av en visuell representation men samtidigt använder sig av matematiska uttryck som 

exempelvis ett cirkeldiagram eller en graf. Stylianou (2010) skriver att alla 

representationsformer har både styrkor och svagheter och menar att kunskapen om att 

kunna gå mellan olika representationsformer är ett användbart verktyg för att förstå 

olika aspekter av matematiska idéer. Eleverna styrs ofta av vilka representationer som 

lärarna använder under matematikundervisningen (Stylianou, 2010). Om en lärare 

endast använder bildrepresentationer under undervisningen så kommer också eleverna 

främst att använda sig av en liknande lösningsstrategi vid problemlösningsuppgifter.   

 

3.3 Sammanfattning 

Det tar olika lång tid för elever att få förståelse för bråktalens olika former och 

beräkningar. Mendiburo m.fl. (2013) hävdar att bråktalens alla koncept skapar 

svårigheter för olika elever. Det finns därför ingen självklar ordning i vilken bråktalens 

alla dimensioner ska läras ut. Dimensionernas syfte är snarare att kategorisera och 
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förklara olika aspekter av bråktal som koncept. I de fyra första dimensionerna förklaras 

vilka kunskaper som elever behöver lära sig för att förstå de abstrakta konceptet bråktal. 

Park m.fl. (2013) hävdar att tal i bråkform är en av de första abstrakta idéerna elever 

kommer i kontakt med i skolan. Det är därför viktigt för elever att lära sig dessa 

dimensioner för att deras abstrakta tänkande ska kunna utvecklas. Utvecklas inte deras 

abstrakta tänkande riskerar elever att inte få hela förståelsen för vad bråk innebär. 

Dimension 5 förklaras som en tratt där dimensioner 1–4 är innehållet. Enligt Tsai och Li 

(2017) är det vanligt för lärare att förklara tal i bråkform som delning eller jämn 

fördelning. Problematiken med detta är att jämn fördelning endast är ett av många sätt 

att se tal i bråkform. Talet 
3

4
 kan uttrycka en del av ett visst antal eller en del av en hel. 

Samtidigt går talet 
3

4
 att se som en division där kvoten är 0,75 i decimalform. Beroende 

på vilket sammanhang som bråktalet står i så ändras dess betydelse. Detta 

mångfacetterade och abstrakta sätt som krävs för att förstå tal i bråkform är tyvärr något 

som ofta överses av lärare vilket kan få negativa konsekvenser för elevernas inlärning. 

Många elever har inte hunnit utveckla sitt abstrakta tänkande och har svårt att greppa 

bråktalens mångsidighet. Det är eleven som genom olika representationer väljer ut vad 

som ska släppas igenom i tratten för att nå en fungerande problemlösning (Tsai & Li, 

2017). Beroende av vilken representationsform som läraren i den aktiva klassen väljer 

att visa under pågående undervisning kommer också eleven att välja denna 

representation vid exempelvis problemlösningsuppgifter.  

 

4 Teori 

Utgångspunkten för studien är Blooms reviderade taxonomi (Andersson & Krathwohl, 

2001). Den beskriver en modell för lärande där lärande sker i olika steg.  

 

4.1 Blooms reviderade taxonomi  

En taxonomi är ett klassificeringsverktyg som går att använda på många olika sätt. Det 

avsiktliga användningsområdet var att klassificera skolrelaterade inlärningsområden. Ett 

användningsområde är alltså att klassificera olika matematiska uppgifter genom 

taxonomin för att granska vilka olika nivåer av kunskapsdimensioner som de olika 

uppgifterna tillämpar. Näsström och Henriksson (2008) som har granskat nio 

olika taxonomier och menar att Blooms taxonomi eller Porters taxonomi är de mest 

passande modellerna för att klassificera både innehåll och kognitiv komplexitet i 

uppgifter. Vidare menar Näsström och Henriksson (2008) att Blooms kategorier för att 

särskilja olika nivåer av kunskapsdimensioner var mer användbara 

än exempelvis Porters. Därför kommer studien utgå ifrån Blooms reviderade taxonomi 

som klassificeringsverktyg.  

 

4.1.1 Blooms taxonomi mot Blooms reviderade taxonomi  

Bloom’s taxonomy skrevs av Benjamin S Bloom år 1956 och har sedan dess revideras 

av Anderson och Krathwohl år 2001. En förändring som skedde genom den reviderade 

versionen var att Andersson och Krathwohl (2001) lade till en dimension i taxonomin. 

Från början innehöll Blooms taxonomi endast det vi kallar idag den kognitiva 
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dimensionen som innehöll kategorierna; kunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes 

och utvärdering. 

Dessa kategorier innehöll i sin tur egna underkategorier. Kategorierna ordnades 

från konkreta till abstrakta och från enklare till mer komplexa. Denna taxonomi hade en 

hierarkisk uppbyggnad där de enklare kategorierna låg som grund för de mer komplexa. 

Den reviderade versionen har också en hierarkisk struktur även om denna inte är lika 

stark. De kognitiva processerna i den reviderade versionen bygger på varandra men kan 

också överlappa varandra. I originalversionen skiljde sig kunskapskategorin från övriga 

kategorier så pass mycket att den utvecklades till en egen dimension i den reviderade 

versionen. Dessutom hade man börjat se på inlärningsområden genom två perspektiv, 

nämligen kunskapsdimensionen och hur denna kunskap ska läras in, alltså den kognitiva 

dimensionen. Blooms reviderade taxonomi innehåller därför två dimensioner; kognitiv 

dimension och kunskapsdimension (se figur 3) Utöver detta förändrades också de 

kognitiva processernas ord på kategorierna från substantiv till verb. Förståelse blev 

exempelvis förstå i den reviderade versionen (Anderson & Krathwohl, 2001).  

 
4.1.2 Två dimensioner i den reviderade taxonomin  

Blooms Reviderade 
Taxonomi 

Kognitiva processer 

Minnas 
(A) 

Förstå 
(B) 

Tillämpa 
(C) 

Analysera 
(D) 

Värdera 
(E) 

Skapa 
(F) 

Känna 
igen 
Komma 
ihåg 

Tolka 
Exemplifiera 
Klassificera 
Sammanfatta 
Dra slutsatser 
Jämföra 
Förklara 

Verkställa 
Applicera 

Särskilja 
Organisera 
Tillskriva 

Kontrollera 
Kritisera 

Generalisera 
Planera 
Producera 

K
u

n
sk

ap
sd

im
en
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o

n
 

Faktakunskap 
(1) 

Terminologi 

A1 B1 C1 D1 E1 F1 Specifika 
detaljer och 
delar 

Begrepps-
kunskap 

(2) 

Klassificeringar 
och kategorier 

A2 B2 C2 D2 E2 F2 
Principer och 
generaliseringar 

Teorier, 
modeller och 
strukturer 

Procedur-
kunskap 

(3) 

Ämnesspecifika 
färdigheter och 
algoritmer 

A3 B3 C3 D3 E3 F3 

Ämnesspecifika 
tekniker och 
metoder 

Kriterier för att 
avgöra när man 
använder 
lämpliga 
metoder 

Meta-
kognitiv 
kunskap 

(4) 

Strategisk 
kunskap 

A4 B4 C4 D4 E4 F4 
Kunskap om 
inlärningsfrågor 

Kunskap om sig 
själv 

Figur 3 Blooms reviderade taxonomi med kodade celler (egenkomponerad) 
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Kunskapsdimensionen består utav fyra kategorier som i sint tur är uppdelade för att ge 

en tydligare syn på vad varje kategori omfattar (se y-axeln i Figur 3). Utöver varje 

kategoris uppdelningar följer här en förklaring över vad varje kategori innebär. 

Förklaringarna ska tolkas i samband med varje underkategori. Faktakunskap - det mest 

grundläggande en elev måste veta för att bli bekant med ett område eller för att lösa ett 

problem inom området. Begreppskunskap - relationen mellan olika faktakunskaper. 

Detta är viktigt för att få en bredare förståelse för större system och deras sammanhang. 

Procedurkunskap - hur man gör någonting. Med andra ord vilka metoder, algoritmer 

eller tekniker som appliceras i en viss situation och vilka kriterier som måste uppfyllas 

för att använda dessa. Metakognitiv kunskap - kunskap om det egna tänkandet 

(Anderson & Krathwohl, 2001).  

De kognitiva processerna är placerade på Figur 3:s x-axel. Som tidigare nämnt är 

alla dessa verb, eftersom de beskriver vad som kan göras för att kunskaperna ska läras 

in. Dessa sex kognitiva processer är i sin tur uppdelade i underkategorier, dessa 

förklaras ej närmare då de är relativt självförklarande (se Figur 3). Vidare förklaras 

varje kognitiv process som ska tolkas i samband med varje underkategori. Minnas - att 

använda sig av långtidsminnet för att ta fram relevant kunskap. Förstå - att förstå 

instruktioner i olika former såsom i tal eller skrift. Tillämpa - användandet av sin 

procedurkunskap i olika situationer. Analysera - bryta ner underlag i mindre delar för att 

förstå deras sammanhang. Värdera - ta beslut utifrån givna förutsättningar. Skapa - sätta 

ihop kunskap för att skapa nya produkter.   

Genom att applicera denna tvådimensionella tabell på uppgifter blir uppgifterna 

analyserbara. Det går att se vilka kognitiva processer och vilka kunskaper som är 

involverade i varje uppgift. En uppgift är inte bunden till en enskild cell utan varje 

uppgift kan placeras i flera celler.  Placeras en uppgift exempelvis under Tillämpa och 

Procedurkunskap testas en elev om den kan applicera sin procedurkunskap i syfte att 

lösa uppgiften. Tabellen går från enkel konkret i övre vänstra hörnet till komplexare mer 

abstrakt i nedre högra hörnet. En individ som har utvecklat ett komplext abstrakt tänk 

klarar alltså av att lösa uppgifter som befinner sig nere i högra hörnet på tabellen.   

 Viktigt att poängtera är att Blooms reviderade taxonomi är en generell modell för 

att använda som en mall för att klassificera kunskap överlag. Då studien endast hanterar 

ämnet matematik, mer specifikt tal i bråkform, kommer särskilda underkategorier att 

vara mer eller mindre intressanta för att besvara studiens frågeställning.   

 

5 Metod 

I följande avsnitt kommer val av metod att argumenteras för samt dess utformning. 

Därefter kommer studiens teori att kopplas samman med studiens empiriska 

undersökning. I avsnittet presenteras också vilket urval som studien kommer förhålla 

sig till samt studiens datainsamling och analysmetod. Slutligen redogörs för de etiska 

ställningstagande studien förhåller sig till samt vikten av reliabilitet och tillförlitlighet.  
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5.1 Val av metod 

För att besvara frågeställningen krävdes en metod som kunde samla in data från ett 

större antal respondenter. Undersökningsmetoden var också tvungen att vara identisk i 

de olika urvalsgrupperna för att få tillgång till likvärdiga insamlade data. Denscombe 

(2014) menar att en undersökningsmetod genom besvaring av frågeformulär är att 

föredra när dessa ovanstående krav ska uppnås. Det konstruerade frågeformuläret ligger 

sist i dokumentet som bilaga B. 

 

5.2 Frågeformulär 

Ett frågeformulär använt i forskningssyfte måste enligt Denscombe (2014) uppfylla tre 

kriterier. Det första kriteriet är att det är utformat så att den data som samlas in är 

analyserbar. Analysen kan i sin tur ske på olika sätt. Den insamlade datan från ett 

frågeformulär brukar delas in i två huvudkategorier, fakta eller åsikter och det är viktigt 

att undersökaren vet vilken typ av data som ska samlas in i studien. Det är också 

betydande att ha vetskap om att formuläret inte ska förse respondenterna med 

information eller vara vinklat i syfte att ändra deras åsikter. Formulärets syfte ska enbart 

vara att undersöka (Denscombe, 2014). Ett forskningsbaserat frågeformulärs andra 

kriterium är att formuläret är uppbyggt av nedtecknade frågor. Dessa frågor ska vara 

identiska för alla respondenter eftersom den insamlade datan först då blir likvärdig. Det 

sista kriteriet är att data samlas in genom frågor ställda direkt till respondenter. För att 

skapa valida data från ett frågeformulär krävs att uppgifterna är tydligt ställda och att 

respondenterna ger ärliga svar. Denscombe (2014) poängterar vikten av att ett 

frågeformulär blir rätt utformat och genomfört första gången eftersom respondenter ofta 

inte är positivt inställda till att besvara det en andra gång. Därför bör stor tid läggas på 

utformning av frågor och handlingsplan. Undersökaren ska också veta hur många som 

besvarat formuläret och vilken urvalsgrupp varje respondent tillhör. Däremot är namn 

inte alltid nödvändigt utan undersökningen kan ske anonymt.   

 

5.2.1 Konstruktion av frågeformulär 

Frågeformulär är som mest lämpligt då respondenterna svarar på okomplicerade 

informationsfrågor och då frågorna är relativt kortfattade (Denscombe, 2014). Då själva 

innehållet i frågorna inte var tänkt att vara direkt okomplicerade var det viktigt att 

frågorna var ställda på ett enkelt språk och att de var relativt kortfattade. Syftet med 

studien var ej att undersöka elevers språkkunskaper utan enbart granska elevers 

kunskaper inom det matematiska området tal i bråkform. Detta ställde höga krav på att 

konstruera frågor i formuläret som var enkla att förstå och lämpade för målgruppen. I 

denna studie var det fakta som samlas in i form av lösningar och svar från elever. 

Frågeformuläret i denna studie uppfyllde alla Denscombes krav för ett forskningsbaserat 

frågeformulär. Den insamlade datan var analyserbar och hur analysen skedde beskrivs 

i analysmetoden (se avsnitt 5.5). Frågeformuläret försåg inte heller respondenterna med 

vinklad eller ny information utan var enbart utformat i syfte att undersöka. Detta skedde 

genom nedtecknade identiska frågor som respondenterna fick besvara skriftligt. Deras 

lösningar och svar blev data som samlades in för analys.   
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För att begränsa frågeformulärets storlek var det viktigt att endast ställa frågor 

som var väsentliga för studies syfte. Detta är något som enligt Denscombe (2014) är 

både det svåraste men också det viktigaste vid konstruktionen av ett frågeformulär. 

Dessutom var det tänkt att frågeformuläret skulle besvaras under en standardlektion på 

40 minuter, vilket gjorde att det inte fick innehålla för många frågor. För att minimera 

risken att respondenterna skulle behöva göra om formuläret lades stor vikt vid dess 

utformning. Formuläret bestod av matematiska frågor som konstruerades 

utifrån Blooms reviderade klassificeringsverktyg och utgick till stor del av Tsai och Lis 

dimensioner (se avsnitt 3.1). Anledningen till att frågorna utgick ifrån Blooms 

klassificeringsverktyg var för att kunna mäta respondenternas kunskaper inom 

bråkräkning. Denna utgångspunkt möjliggjorde en analys av datan i syfte att besvara 

frågeställningen. En kopia av frågeformuläret ligger i slutet av dokumentet. Alla celler i 

klassificeringsverktyget (se Figur 3) blev inte tillsatta eftersom verktyget inte är 

utvecklat specifikt för tal i bråkform. Ingen uppgift uppfyllde exempelvis kravet för att 

hamna i raden för metakognitiv kunskap och därför togs den raden bort helt (se Figur 

4). Efter att vissa uppgifter utformats gick de att placera i ytterligare celler och hamnade 

därför i flera olika celler vilket är normalt för detta klassificeringsverktyg. 

Vilken kunskapsnivå respondenterna befinner sig på är i dessa uppgifter är beroende på 

deras lösningar och svar. Nedan följer en figur samt en förklaring där alla 

frågeformulärets uppgifter är tillskrivna en cell i matrisen (se figur 4). Tsai och Lis 

(2017) fem dimensioner av tal i bråkform (se avsnitt 3.1) användes i samråd med 

Blooms reviderade taxonomi för att konstruera analyserbara frågor till frågeformuläret.  
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lämpliga 
metoder 

Figur 4 Blooms reviderade taxonomi kodad efter studiens frågeformulär 

Nedan följer en förklaring till konstruktionen av de enskilda uppgifterna i formuläret.  

Uppgift 1a och 1b utarbetades för cell A1. De innehåller figurer och terminologi som 

eleverna känner till sedan tidigare. Uppgift 1c består däremot av bekant terminologi 

men en obekant geometrisk figur och tillskrevs därför cell B1. I denna cell ska man 

kunna dra slutsatser om redan kända faktorer. För cell C1 utformades uppgift 2a där 

man skulle tillämpa sina kunskaper på en relativt enkel nivå. Cell D1 och E1 uteblev 

medan cell F1 tillskrevs uppgift 10 som handlade om att skapa något nytt utifrån redan 

tidigare känd terminologi. Både uppgift 6 och 8 handlade om att kunna jämföra uttryck 

och begrepp och utformades för cell B2. Begreppskunskap handlar, som tidigare nämnt, 

om relationen mellan faktakunskap och därför tillskrevs cell C2 uppgift 2b, 3a och 3b 

eftersom alla dessa uppgifter handlar om att kunna tillämpa och omvandla olika 

begrepp. Uppgift 7a, 7b och 7c var alla till för cell E2 eftersom de alla bestod av 

begrepp som skulle jämföras. 7a och 7c placerades även i cell F2 eftersom a-uppgiften 

innehöll stambråk och är därför generaliserbar till vilka stambråk som helst medan c-

uppgiften går att generalisera till alla tal där täljaren och nämnaren endast skiljer sig 

med 1. För att lösa uppgift 4a och 4b behövs procedurkunskap och hur den används, 

därför är dessa uppgifter utformade för cell C3. Även uppgift 5 och 9 befinner sig i 

samma cell av samma anledningar. Uppgift 5 innehöll mycket olika fakta och en sådan 

uppgift kan behövas brytas ner i delkomponenter. Därför sattes den även i analyscellen 

D3. Slutligen utformades uppgift 11 till cell E3 eftersom uppgiften krävde en egen 

lösningsmetod för att lösas.  

I läroplanen lgr11 ingår bråkräkning i det centrala innehållet för årskurs 4-6 och 

där det står att elever ska ges förutsättningar att lära sig ”Tal i bråk- och decimalform 

och deras användning i vardagliga situationer” (Skolverket, 2018). Med andra ord står 

det inte exakt vilka delar som ska tas upp eller när.  

   

 

5.3 Urval 

Då studiens syfte var att undersöka elevers kunskaper och tankegångar inom 

bråkräkning för att se om och i så fall hur dessa skiljer sig åt i årskurserna 4, 5 och 6 

styrdes studiens urval därefter. Den empiriska undersökningen krävde därför att data 

samlades in från årskurserna 4, 5 och 6. Ingen av klasserna hade behandlat 

arbetsområdet tal i bråkfrom under pågående läsår, däremot hade alla klasser behandlat 

det i föregående läsår. Eleverna hade alltså inte tal i bråkform helt färskt i minnet. Alla 

författare till denna studie hade sedan tidigare skapat en relation till de urvalsklasser 

eftersom det var författarnas VFU-klasser som valdes ut. Ett samband mellan 

undersökaren och respondenten kan påverka den insamlade datan. Denscombe (2014) 

hävdar att elever som är med i undersökningar där de känner undersökaren sedan 

tidigare kan känna större lust till att behaga samt att de kan uppleva en större trygghet 

eftersom de är bekväma med undersökaren. Detta sågs som en fördel då eleverna 

troligtvis inte blir lika stressade som de annars hade kunnat bli om de mött en helt ny 

person samt att de vill prestera för att visa sig duktiga.   
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5.4 Genomförande 

Datan i denna studie var lösningarna och svaren på frågeformulären som besvarades i 

årskurserna 4, 5 och 6. Undersökningen skedde på dagar som tidigare hade blivit 

bestämda med klassernas respektive lärare. Ett missivbrev skickades ut till varje elev för 

godkännande av deras vårdnadshavare (se bilaga A). Undersökningen skedde i varje 

klass egna klassrum eftersom det skulle vara så lite yttre påverkande faktorer som 

möjligt. Innan respondenterna fick besvara formuläret fick de information om vad 

avsikten med studien var. Det gavs även en tydlig förklaring om att detta inte var något 

betygsgrundande prov, detta för att minska risken för prestationsångest och på så sätt 

missvisande data. Respondenterna fick också veta att frågeformulären var anonyma och 

att det enda som var betydande var vilken klass de gick i.  De fick även veta att de när 

som helst fick avbryta om de inte ville fortsätta vara deltagare i studien. Efter att 

formulären besvarats samlades de in för sammanställning.   

 

5.5 Analysmetod 

För att besvara studiens frågeställning analyserades den insamlade datan i olika steg. 

Det första steget gick ut på att sammanställa svaren från frågeformuläret i olika 

stapeldiagram, alltså endast en kvantitativ analys (se avsnitt 6.1). Dessa diagram visade 

de olika årskursernas procentuella andel korrekta svar. Anledningen till varför 

diagrammen uttrycktes i procent var att antalet respondenter varierade i de olika 

årskurserna. För att få ett jämförbart resultat uttrycktes därför diagrammen i andel 

korrekta svar. Enligt Denscombe (2014) är stapeldiagram ett tydligt sätt att framställa 

antal så länge staplarna har samma bredd samtidigt som höjden representerar antalet av 

en viss faktor. I resultatredovisningen skapades fyra stapeldiagram med ett visst antal 

uppgifter i varje diagram. Varje uppgift gavs tre staplar i olika färger, en för varje 

årskurs. Detta är ett rimligt antal eftersom Denscombe (2014) hävdar att ett 

stapeldiagram inte bör ha mer än tio staplar eftersom diagrammen då blir svåravlästa.    

I nästa steg för att besvara frågeställningen analyseras svarsfrekvenserna sett till 

vilken cell i Blooms reviderade taxonomeringsverktyg de var placerade i (se avsnitt 

6.2). Genom att analysera hur årskurserna presterade i de olika uppgifterna beroende på 

vilka celler i taxonomin de tillhörde kunde olika typer av kunskaper kategoriseras. Även 

detta framställdes genom stapeldiagram. I dessa diagram sattes Blooms 

taxonomeringsverktygs celler på x-axeln och andelen som klarat av uppgifterna i den 

cellen placerades på y-axeln.   

Det tredje steget i resultatet bestod av en kvalitativ analys av de två frågor som 

gav möjlighet för respondenterna att visa sina lösningar och tillvägagångssätt. Studien 

utgick från att det fanns flera tillvägagångssätt för att lösa dessa uppgifter. Dessa olika 

tillvägagångssätt analyserades utifrån Blooms reviderade taxonomi. Dessa svar 

sammanställdes än en gång genom stapeldiagram för att ge en översikt över hur de olika 

årskurserna löste mer komplicerade uppgifter. När en kvalitativ analys sker är det 

viktigt att inte utgå från egna partiska uppfattningar (Denscombe, 2014). Därför 

grundade sig alla antaganden i data och styrktes med belägg som kunde redovisas.  
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Det sista steget i att besvara studiens frågeställning var att sammanställa och 

diskutera de tre första stegen i resultatdiskussionen (se avsnitt 7.1). I detta steg kom den 

rena resultatredovisningen samt den analys som skedde genom uppgifternas placering i 

Blooms taxonomi att diskuteras för att besvara vad som särskiljer elevers kunskaper i 

årskurs 4, 5 och 6 sett till bråkräkning. 

 

5.6 Etik 

I en studie som denna är det viktigt att respektera de inblandade respondenterna och 

därför är det oundvikligt att inte följa de forskningsetiska principerna. Enligt 

Vetenskapsrådet (2007) beskrivs fyra huvudkrav inom de forskningsetiska principerna. 

Det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

Informationskravet: För att förhålla sig till det första forskningsetiska kravet kommer vi 

att informera eleverna och vårdnadshavare om studiens syfte och hur studien kommer 

att redovisas för att förhålla oss till informationskravet (Vetenskapsrådet, 2007).   

Samtyckeskravet: Det andra huvudkravet är att eleverna fick styra över sin medverkan i 

studien utifrån deras egna villkor. De fick avbryta sin medverkan när som helst och de 

behövde inte lämna en förklaring till avhoppet. Vårdnadshavarna blev informerade om 

studien och deras skriftliga samtycke krävdes för att få genomföra den kvalitativa 

studien (Vetenskapsrådet, 2007).  

Konfidentialitetskravet: Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet och med det 

anses att individerna i undersökningen fick sina personuppgifter skyddade och 

obehöriga kan ej ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2007). Detta är något som forskarna 

ska informera respondenterna innan undersökningen (Denscombe, 2014).   

Nyttjandekravet: Fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket betyder att uppgifter 

som är insamlade om enskilda individer endast skall användas till forskning 

(Vetenskapsrådet, 2007).  

För att studien skulle förhålla sig till dessa fyra forskningsetiska krav författades 

ett missivbrev till respondenterna och deras vårdnadshavare (se bilaga A). Brevet 

skickades till samtliga elever i en årkurs 4, en årskurs 5 och en årskurs 6. I årskurs 4 

svarade 24 elever ja på missivbrevet. I årskurs 5 svarade 25 elever ja på att delta i 

studien, 18 elever valde att delta i årkurs 6. Dessa fyra huvudkrav inom forskningsetik 

beaktades i studien för att få respondenterna att känna sig bekväma med att delta i 

studien.  

 

5.7 Reliabilitet och tillförlitlighet  

I en studie är det alltid viktigt att kritiskt granska den insamlade datan för att undersöka 

hur tillförlitlig den är. Enligt Denscombe (2014) finns fyra punkter för granskning av ett 

frågeformulär. Den första avser hur vida frågeformuläret förser respondenter med 

fullständig information om det undersöka området, vilket i denna undersökning skedde 

muntligt. Frågeformuläret i denna studie var till för att ge information om hur vida 

elevers tankegångar i bråkräkning förändras i olika åldrar och utgick från Tsai och Lis 

(2017) dimensioner. Den insamlade datan skulle sedan granskas genom Blooms 

reviderade taxonomi. Kritik kan riktas till formuläret eftersom alla celler i 
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taxonomeringsverktyget inte tillskrevs lika många uppgifter. Antalet uppgifter varierade 

mellan noll och fyra uppgifter. Anledningen till att inte alla celler fick en uppgift var att 

taxonomin inte är specifikt tillverkad för bråkräkning utan är ett verktyg som kan 

användas i alla ämnen. Det är därför svårt att inom bara ett ämne fylla alla celler. 

Dessutom tolkades taxonomin som att om man befinner sig på kunskapsnivån i en cell 

måste man även klara av de lägre cellerna. Man måste exempelvis komma ihåg 

faktakunskap för att kunna generalisera den. Ses verktyget på det sättet är alla celler 

uppfyllda förutom en. Vidare ansågs vissa uppgifter från de olika dimensionerna 

tillräckligt viktiga för att celler skulle tillskrivas fler än en uppgift. Den data som 

samlades in ansågs därför täcka den information som behövdes för analys genom 

taxonomeringsverktyget. 

 Det andra kriteriet berör troligheten att formuläret tillhandahåller korrekt 

information. För att förse oss författare med korrekt information fick respondenterna 

svara på formuläret enskilt likt ett prov. I princip alla respondenter i undersökningen 

hade någon som satt jämte och när ett prov genomförs på detta sätt är det alltid omöjligt 

att veta om någons svar är hens egna eller om personen i fråga har sett grannens svar 

och svarat identiskt. Innan undersökningen genomfördes gavs respondenterna 

information om att detta skulle genomföras enskilt utan att titta på någon annans svar. 

När formulären sedan granskades upptäcktes däremot att några få felaktiga lösningar 

var identiska och dessa kan med stor sannolikhet antagas vara avskrivningar. Med andra 

ord har troligtvis inte alla respondenters lösningar gett information om just den 

respondentens kunskaper och tankegångar. Dessa lösningar togs ändå med i analysen 

eftersom det aldrig går att vara säker på om det är avskrivningar eller inte. Vidare är det 

omöjligt att veta huruvida eleverna presterade sitt bästa eller inte. Vissa respondenter 

kan ha sett detta som ett viktigt test och fått prestationsångest och därför inte presterat 

till sin fulla potential. Andra respondenter kan haft en dålig dag och därför inte presterat 

sitt bästa. Det finns alltid felkällor i en undersökning likt denna men de är 

förhoppningsvis så små att de inte ger missvisande data.  

 Denscombes (2014) tredje kriterium handlar om svarsfrekvens, alltså huruvida 

respondenterna vill svara och inte utelämna svar på grund utav olust. När 

frågeformulären granskades upptäcktes det att inte alla uppgifter hos alla respondenter 

var besvarade. Detta kan ha berott på en olust till att svara eller på att respondenterna 

hade fått information om att de fick hoppa över uppgifter om de kände att de inte 

klarade av dem. Formuläret var dessutom inte långt utan bestod endast utav elva 

uppgifter, några med a och b frågor och tog inte längre än 40 minuter för någon 

respondent att besvara. Längden på frågeformuläret fanns hela tiden i åtanke, detta för 

att minimera risken för olust att svara på grund utav trötthet eller uttråkning.  

 Det fjärde kriteriet berör de etiska normer som säkrar att informationen om 

respondenterna sköts på ett professionellt vis. Detta kriterium uppfylls i studiens 

etikavsnitt (se avsnitt 5.6) 

 

6 Resultat 

Resultatet är uppdelat i två avsnitt där det första avsnittet endast redovisar de olika 

årskursernas andel korrekta svar i form av diagram. Till varje diagram följer en 
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förklaring till vad som är intressant vid avläsning av svarsfrekvenserna sett till studiens 

syfte. I det andra avsnittet sker en analys genom att granska svaren och lösningarna 

utifrån Blooms taxonomeringsverktyg.   

 

6.1 Resultatredovisning 

Nedan redovisas 4 stapeldiagram där varje diagram redovisar ett antal frågor från 

frågeformuläret. Varje uppgift består av tre olika färgkodade staplar där varje färg 

representerar de olika årskurserna. Staplarna uttrycker respondenternas andel korrekta 

svar uttryckt i procentform. 
Diagram 1 - Andel korrekta svar för olika uppgifter och olika årskurser  

 
 

I diagram 1 redovisas för den procentuella andelen korrekta svar varje klass hade på 

uppgifterna 1a, 1b, 1c, 2a och 2b. Det framkommer att eleverna i både årskurs 5 och 

årskurs 6 besvarade uppgift 1a till 2a korrekt medan några procent hade fel på dessa 
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uppgifter i årskurs 4. Uppgift 2b hade lika många 4:or och 6:or rätt på medan 

respondenterna i årskurs 5 hade något lägre andel korrekta svar.  

 
Diagram 2 - Andel korrekta svar för olika uppgifter och olika årskurser 

 
 

Diagrammet redovisar för den procentuella andelen korrekta svar på uppgifterna 3a, 3b, 

4a, 4b, och 5. 100% av respondenterna i årskurs 6 svarade rätt på uppgift 3a. Årskurs 5 

hade fyra procentenheter lägre andel korrekta än årskurs 6 svar medan årskurs 4 hade 

fyra procentenheter lägre än årskurs 5. Uppgift 3b klarade respondenterna i årskurs 4 av 

bäst. Respondenterna i årskurs 5 hade något lägre andel korrekta svar medan sexornas 

andel korrekta svar var 18 procentenheter lägre än fyrorna. Uppgift 4a, 4b och 5 klarade 

respondenterna i årskurs 6 av med störst framgång, 83% korrekta svar på alla nämnda 

uppgifter. Respondenterna i årskurs 5 presterade bättre än respondenterna i årskurs 4 på 

4a och 4b medan respondenterna i årskurs 4 presterade bättre på uppgift 5. På uppgift 

4b syns en klar skillnad i resultat, från 13% korrekta svar hos respondenterna i årskurs 4 

till 83% korrekta svar i årskurs 6. 13% är den näst lägsta andelen korrekta svar på alla 

uppgifter.  
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Diagram 3 - Andel korrekta svar för olika uppgifter och olika årskurser 

 
 

I diagram 3 redovisas för uppgift 6, 7a, 7b, 7c och 8. På uppgift 6 hade respondenterna i 

årskurs 6 störst andel korrekta svar, 83% medan respondenterna i årskurs 4 hade lägst, 

58%. Alla respondenter i årskurs 6 svarade rätt på uppgift 7a samtidigt som 

respondenterna i årskurs 4 på samma uppgift hade elva procentenheter högre andel 

korrekta svar jämfört med respondenterna i årskurs 5. Uppgift 7b klarade alla tre klasser 

ungefär lika bra, 72% av respondenterna i årskurserna 5 och 6 svarade rätt och 67% av 

respondenterna i årskurs 4. Uppgift 7 hade låg andel korrekta svar 58% av 

respondenterna i årskurs 5 hade rätt på den uppgiften och det var årskurs 5 som visade 

högst andel korrekta svar. Årskurs 4, på 38% korrekta svar, hade fem procentenheter 

högre än årskurs 6 på samma uppgift. Respondenterna i årskurs 6 presterade bäst på 

uppgift 8, 50% korrekta svar. Respondenterna i årskurs 5 var 10 procentenheter lägre 

medan respondenterna i årskurs 4 låg på 21%. 
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Diagram 4 - Andel korrekta svar för olika uppgifter och olika årskurser 

 
 

Diagrammet redovisar för andelen korrekta svar på uppgifterna 9, 10 och 11. Det syns 

tydligt att respondenterna i årskurs 4 hade svårigheter med alla tre uppgifter eftersom de 

fick 8%, 29% och 21% andel korrekta svar respektive. 8% är den lägsta andelen 

korrekta svar på alla uppgifter. Respondenterna i årskurs 5 presterade bättre på alla 

nämnda uppgifter än respondenterna i årskurs 4 och respondenterna i årskurs 6 hade 

högre resultat än respondenterna i årskurs 5 på samma uppgifter. Mindre än hälften av 

respondenterna i årskurs 5 hade korrekta svar på uppgift 9 och 11.  

 

6.2 Resultatanalys 

Avsnittet är uppdelat i två delar. Först redovisas för uppgifternas koppling till Blooms 

taxonomeringsverktyg genom diagram och därefter sker en kvalitativ analys av 

respondenterna lösningsmetoder på uppgifterna 5 och 11 i frågeformuläret.  

 

6.2.1 Andel korrekta svar i Blooms taxonomeringsverktyg 

Genom att utgå utifrån Blooms reviderade taxonomi (Anderson & Krathwohl, 2001) 

granskades de olika uppgifterna i frågeformuläret. Varje uppgift tillskrevs en cell i 

taxonomin och i de celler som tillskrevs fler än en uppgift beräknades ett medelvärde 

för andelen korrekta svar (se 5.2.1 för vilka uppgifter som tillhör vilka celler).  
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Diagram 5 – Andel korrekta lösningar för olika celler och årskurser  

 
 

I diagram 5 redovisas för de celler som är kopplade till kunskapsdimensionen 

faktakunskap. Som visas i diagrammet finns inga uppgifter kopplade till cell D1 och E1. 

Respondenterna i årskurs 5 och 6 svarade rätt på alla uppgifter kopplade till cell A1, B1 

och C1 samtidigt som ett fåtal respondenter i årskurs 4 inte gjorde det. Faktakunskap, 

utifrån Blooms reviderade taxonomi, inbegriper den mest grundläggande kunskap man 

måste ha för att förstå och hantera ett område (Anderson & Krathwohl, 

2001). Respondenterna i årskurs 4, 5 och 6 visade genom testet att de kan minnas dessa 

kunskaper genom att klara av uppgifterna 1a och 1b som är kopplade till cell A1. 

Uppgifterna kopplade till cell A1 handlade om att veta hur mycket av vanligt 

förekommande figurer som var skuggade. De respondenter i årskurs 4 som inte klarade 

dessa uppgifter förstod antingen inte faktakunskapens terminologi om bråk eller så 

kunde de inte komma ihåg hur man skrev tal i bråkform.  

Uppgift 2a var kopplad till cell B1 vilken innebär att kunna förstå och kunna dra 

slutsatser utifrån faktakunskap (Anderson & Krathwohl, 2001). Alla respondenter i 

årskurs 5 och 6 besatt kunskaper om 
1

3
 i ovanligt förekommande figurer (se bilaga B för 

uppgiften) medan ett fåtal i årskurs 4 inte gjorde det. Deras svårighet kan berott på att 

figuren i uppgiften var en de inte stött på tidigare och att de därför inte kunde dra några 

slutsatser om den faktakunskap (
1

3
) de redan besatt.  

Det var enstaka respondenter i årskurs 4 som inte kunde tillämpa sina 

grundläggande kunskaper (Cell C1) (för uppgiftsbeskrivning se Bilaga B). 

Respondenterna besitter troligtvis inte kunskapen om vad 
1

6
 innebär och kan därför inte 

applicera begreppet på en figur. 

Att kunna skapa, producera eller konstruera grundläggande kunskap (Cell F1) var 

det generellt färre som klarade av. Respondenterna i årskurs 6 hade dock lättast för 
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72% korrekta svar. Däremot var det bara 29% av respondenterna i årskurs 4 som 

klarade uppgiften kopplad till cellen. Enligt Anderson och Krathwohl (2001) handlar 

den cellen om att kunna använda sin grundläggande faktakunskap för att skapa en 

originell produkt, vilket var precis vad uppgiften gick ut på. Inte alla i årskurs 6 kunde 

skapa en sådan produkt, men många. Färre men fortfarande fler än hälften i årskurs 5 

klarade det och respondenterna i årskurs 4 hade relativt svårt att skapa egna originella 

produkter av grundläggande faktakunskap.         

 
Diagram 6 - Andel korrekta lösningar för olika celler och årskurser 

 
 

I diagram 6 redovisas för de celler som är kopplade till kunskapsdimensionen 

begreppskunskap. Till skillnad från faktakunskap beskriver begreppskunskap, enligt 

Anderson och Krathwohl (2001), relationen mellan grundläggande faktakunskaper och 

hur de samspelar. Cell B2 som representerar uppgift 6 och 8 från frågeformuläret visar 

en progressiv kurva genom de olika årskurserna. Cellen är utöver begreppskunskap även 

kopplad till verbet jämföra. Respondenterna i årskurs 4 hade alltså svårast att jämföra 

bråkbegrepp medan respondenterna i årskurs 6 hade lättast för det.  

 Cell C2 är tillskriven uppgifterna 2b, 3a och 3b (se Bilaga B) och här går det 

avläsa att alla årskurser är relativt jämna i andel korrekta svar. Till skillnad från övriga 

celler i detta diagram är detta den enda cell där respondenterna i årskurs 4 presterade 

bäst följt av årskurs 5. I dessa uppgifter behövde respondenterna tillämpa sin 

begreppskunskap på icke redan avgränsade figurer. Enligt Anderson och Krathwohl 

(2001) behöver man kunna applicera generella begrepp i allmänna situationer för att ha 

tillräckliga kunskaper i denna cell.  

 I cell E2 och F2 syns åter igen en liten men befintlig progression genom 

årskurserna. Cellen avläser hur väl respondenterna kan värdera begrepp inom tal i 

bråkform (Anderson & Krathwohl, 2001). Genom resultatet går det avläsa att 

respondenterna i årskurs 6 med störst framgång behärskar detta. Respondenterna i 
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årskurs 5 hade några procentenheter lägre gentemot årskurs 6 och likaså respondenterna 

i årskurs 4 jämfört med årskurs 5. Uppgifterna utmanade även respondenternas kritiska 

tänkande genom att uppgifterna utgick ifrån exempelvis en halv och stambråk. Uppgift 

7a och 7c gick även lösa genom generaliseringar.  

     
Diagram 7 - Andel korrekta lösningar för olika celler och årskurser 

 
 

I diagram 7 redovisas för de celler som är kopplade till kunskapsdimensionen 

procedurkunskap. Cell C3 handlar om att kunna applicera sin procedurkunskap 

(Anderson & Krathwohl, 2001). Uppgifterna 4a, 4b och 9 var rena beräkningsuppgifter 

och representerade därför denna cell. Även uppgift 5 ingår i denna cell eftersom den 

också kräver procedurberäkningar men i flera steg. I diagrammet syns tydligt att 

respondenterna i årskurs 6 behärskade denna kunskap bäst på 77%. Det skiljer därefter 

20 procentenheter ned till årskurs 5 och ytterligare 20 procentenheter till årskurs 4.  

 Cell D3 och E3 är enbart representerade av en uppgift vardera, nämligen 5 och 11. 

Dessa uppgifter är de uppgifter respondenterna skulle visa sina lösningsmetoder. Dessa 

är analyserade utefter respondenternas val av lösningsmetoder och redovisas därför i 

kommande avsnitt.  

 

6.2.2  Lösningsförslag 

Under det sista steget i resultatet granskas olika lösningsförslag på uppgift 5 och 11. I 

dessa uppgifter i frågeformuläret gavs respondenterna möjlighet att beskriva sina 

lösningar genom valfri lösningsmetod. Under granskningen kategoriseras och förklaras 

de olika typer av lösningar i följande avsnitt. Därefter redovisas de olika 

lösningsförslagen i uppgift 5 och 11 genom två stapeldiagram. 

 

Uppgift 5 - i uppgift 5 uppmanas respondenterna att beskriva sina lösningar i en 

problemlösningsuppgift som kräver att respondenterna analyserar uppgiften genom att 

dela upp den i flera steg av olika procedurer. Det första steget går ut på att beräkna en 
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tredjedel av 12. Sedan måste en subtraktion ske för att nå skillnaden 8. Det sista steget 

går ut på att beräkna hälften av 8 för att erhålla kvoten 4. 

Uppgift 11 - kräver att respondenten kontrollerar att ett antal pizzor även ska delas i 

delar. Respondenten måste värdera vilken lämplig strategi som krävs för att komma 

fram till rätt lösning. Även denna uppgift följde kategoriseringen som i uppgift 5. 

Respondenternas svar placeras därför även in i LK 1-4 som i föregående uppgift. 

Under granskning av respondenternas lösningsförslag utkristalliserades 4 olika 

typer av lösningar. Nedan beskrivs dessa olika typer av lösningskategorier.  

Lösningskategori 1 (LK 1) – De respondenter som endast antecknade sina svar utan att 

visa sina lösningar placerades i denna kategori. Även de som valt att inte svara på 

uppgiften ingår i denna kategori.   

Lösningskategori 2 (LK 2) – Respondenter som har visat bristfälliga lösningsstrategier 

placeras i denna kategori. Dessa valda lösningsstrategier kan ej generera ett korrekt 

svar. Exempel på sådant lösningsförslag är då respondenten har misslyckats med att se 

12 som ett antal och istället försökt dela en mängd på 3.   

 
Figur 5 Elevexempel lösningskategori 2. 
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Lösningskategori 3 (LK 3) – Denna kategori tillskrivs de lösningsförslag som använder 

en ändamålsenlig bildrepresentation.

 
Figur 6 Elevexempel lösningskategori 3. 

 

Lösningskategori 4 (LK 4) – De lösningsförslag som använder en ändamålsenlig 

symbolrepresentation placeras i denna kategori.   

 
Figur 7 Elevexempel lösningskategori 4. 

Följande två diagram beskriver respondenternas val av de fyra olika 

lösningskategorierna på uppgift 5 och 11 i frågeformuläret. De två olika diagrammen 

beskriver de två olika uppgifterna. Diagrammen består av de fyra olika 

lösningskategorierna som är beskriva tidigare. Varje lösningskategori är sedan 

representerade av tre olika staplar som än en gång är färgkodade för att representera de 

olika årskurserna (blå-ÅK4, röd-ÅK5, grön-ÅK6). Varje stapel är i sin tur uppdelade i 

två olika nyanser av den givna färgen. Den ljusare nyansen representerar andelen som 

valde att använda sig av denna lösningskategori, och den mörka nyansen är andelen av 

respondenterna som kom fram till ett felaktigt svar.  

 



 

- 25 - 

Diagram 8 – val av lösningsmetod och andel korrekta svar för de olika klasserna på uppgift 5 

 

 

I Diagram 8 redovisas för de lösningskategorier respondenterna i de olika årskurserna 

använde när de arbetade med uppgift 5. Som syns i diagrammet är LK3 och LK4 de 

vanligaste lösningskategorierna vilket visar att majoriteten i klasserna klarade av 

uppgiften. Datan visar att majoriteten respondenter i de olika årskurserna valde att lösa 

uppgiften genom att använda en symbolrepresentation. Respondenterna i årskurs 4 och 

6 har en relativt låg felfrekvens inom denna lösningskategori. Däremot hade cirka 40% 

av respondenterna i årskurs 5 fel inom lösningskategori 4.  

 Lösningskategori 3 som är den näst vanligaste genom alla årskurserna är också 

den kategori med lägst felfrekvens. Det var 20 respondenter som valde att lösa uppgift 5 

med en bildrepresentation i årskurs 4, 5 och 6. Av dessa 20 respondenter var det endast 

två stycken som kom fram till ett felaktigt resultat.  
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Diagram 9 - val av lösningsmetod och andel korrekta svar för de olika klasserna på uppgift 11 

 

 

I Diagram 9 redovisas för de lösningskategorier respondenterna i de olika årskurserna 

använde när de arbetade med uppgift 11. Datan visar att till skillnad från uppgift 5 valde 

majoriteten av respondenterna i alla tre årskurserna att lösa uppgift 11 med en 

bildrepresentation framför en symbolrepresentation. I årskurs 4 valde 54% att använda 

en bildrepresentation och av dessa hade hälften angivit ett felaktigt svar. Detsamma går 

att avläsa i årskurs 5 där hela 72% valde en bildrepresentation där hälften av 

respondenterna angav ett felaktigt svar. I årskurs 6 valde 61% att använda sig av denna 

lösningsmetod och samtliga respondenter kom fram till ett korrekt svar.  

 

 
 

7 Diskussion 

I följande avsnitt presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion samt förslag på vidare 

forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Utifrån datan går det att fastställa att de flesta eleverna i årskurs 4, 5 och 6 klarade 

uppgift 1a, 1b, 2a och 3a. På dessa uppgifter hade max 8% ett felaktigt svar. Det går 

alltså att hävda att eleverna besitter stor kunskap om bråkräkningens terminologi och 

kan växla mellan de grundläggande bråktalen såsom 
1

2
 och 

1

4
 i symbol- och numerisk 

representation. Utefter Tsai och Lis (2017) dimensioner går det fastställa att dessa 

elever besitter kunskaper om delar av en mängd så länge formerna och uppdelningarna i 

formerna var bekanta. Eleverna hade däremot svårare med icke vanligt förekommande 

figurer vilket synliggjordes i uppgift 2b och 3b. Eleverna i årskurs 4 klarade uppgift 2b 

lika bra som eleverna i årskurs 6 medan eleverna i årskurs 5 hade nio procentenheter 

lägre andel korrekta svar på denna uppgift. Eleverna i årskurs 4 hade högst andel 

korrekta svar på uppgift 3b, tätt följt av eleverna i årskurs 5. Detta tyder på att elever i 
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årskurs 4 har lättare att överföra sina kunskaper om delar av mängder till mindre vanligt 

förekommande figurer. Många elever i årskurs 6 gjorde om figuren i uppgift 3b till en 

de vanligtvis arbetar med och fick därför inte ut ett korrekt svar. Det är då en rimlig 

slutsats att dra att dessa elever känner mer tillit till sina färdigheter när de arbetar med 

figurer de känner igen.   

Eleverna i årskurs 6 presterade med god marginal bäst på uppgift 4a och 4b och 

behärskar i enlighet med Tsai och Li (2017) konstruktionen operationer. Få i årskurs 4 

klarade av uppgift 4b och de behärskar således inte konstruktionen operationer. En 

anledning till att elever inte förstår operationer kan vara att operationerna inte är 

kopplade till konkreta händelser (Hunt, m.fl., 2016) vilket dessa uppgifter inte var. 

Däremot var uppgift 5 kopplad till en konkret händelse och den klarade fler i årskurs 4 

av, trots att uppgiften löstes i flera steg. För elever i årskurs 4 blir alltså den 

konceptuella förståelsen större om konkret material kopplas till beräkningen. En 

anledning till att eleverna i årskurs 5 presterar lägst på denna uppgift kan bero på att 

deras lärare har presenterat symboliska representationer under matematiklektionerna. 

Stylianou (2010) menar att elever ofta tillämpar samma representationsformer som 

deras lärare. Som visas i diagram 8 har många elever i årskurs 5 försökt lösa uppgift 5 

med en symbolisk representationsform och felmarginalen är relativt hög jämfört med 

övriga årskurser. Detta tyder på att dessa elever befinner sig i någon slags övergångsfas 

mellan bildrepresentation och symbolrepresentation men att de inte riktigt lärt sig 

behärska symbolrepresentationen.   

En tydlig ökning mellan årskurserna 4, 5 och 6 syns på uppgift 6 där eleverna 

skulle placera ut två bråktal på en tallinje. En sådan uppgift testar elevers förmåga att se 

bråk som en kvot eftersom kvoten är ett tal som kan vara lättare att placera på en 

tallinje. Uppgiften testar också elevers förmåga att se likvärdighet mellan bråk som 

också handlar om att kunna jämföra bråktals storlek. Enligt Tsai och Li (2017) är det ett 

vanligt problem att elever tror att bråktalet är större desto större nämnaren är. Över 

hälften av alla elever klarade uppgift 7a och 7b där eleverna skulle ringa in det bråktal 

som var störst. Båda dessa uppgifter bestod antingen av stambråk eller mer bekanta bråk 

såsom 
2

4
. Svårare blev det i uppgift 7c där cirka en tredjedel av eleverna i årskurs 4 och 6 

besvarade uppgiften korrekt. I årskurs 5 svarade drygt hälften rätt på uppgiften. 

Eleverna med felaktigt svar har trott att ett bråktal med mindre täljare och nämnare är 

större än ett bråktal med större täljare och nämnare vilket går i motsats till det Tsai och 

Li (2017) hävdar om vad elever tror om bråktals storlek gällande nämnaren. Ett mönster 

går att urskilja på uppgift 7. Med vissa undantag går det att dela in resultaten i tre 

kategorier. Den första kategorin är de som inte kunde storleksordna stambråk och trodde 

att 
1

6
 var större än 

1

4
. De har sedan applicerat denna metod på de båda andra och då valt 

att 
3

5
 är större än 

2

4
 och att 

5

6
 är större än 

4

5
. Den andra kategorin är de som 

kan storleksordna stambråk och då besvarat att 
1

4
 är det största bråktalet. De har sedan 

utgått från att bråktalet med den största nämnaren också är det största bråktalet. I den 

tredje kategorin ingår de som behärskar storlek på bråktal på ett korrekt sätt och har löst 

samtliga uppgifter korrekt.   

Uppgift 8 ställde till problem för samtliga årskurser. Även denna uppgift handlar 

om likvärdighet mellan tal i bråkform, alltså om att kunna förlänga och förkorta. Hade 

eleverna kunnat förlänga 
2

5
 till 

4

10
 och kunnat göra samma med 

3

5
 hade uppgiften varit 

enklare. Enligt Tsai och Li (2017) kan elever som har svårt med detta även ha svårt med 

att se vilket bråktal som är störst. Hade eleverna kunnat se vilket bråk som var störst 

hade de kanske kunnat se att 
2

5
 < 

1

2
 och att 

3

5
 > 

1

2
.   
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Uppgift 9 var en uppgift som testade elevernas konceptuella förståelse, alltså om 

att ha en förståelse för vad olika operationer innebär och varför de utförs som de 

gör. Det syntes en tydlig skillnad mellan årskurserna. Enbart 8% av eleverna i årskurs 

4 klarade denna uppgift som således var den uppgift som hade minst andel korrekta svar 

i hela årskurs fyra. Anledningen till denna svårighet kan bero på att de inte har bra 

konceptuell förståelse för vad de räknar ut. En del elever svarade 
2

8
 vilket 

överensstämmer med det som Tsai och Li (2017) hävdar, att en oförmåga att se bråktals 

likvärdighet försvårar aritmetikräkningen eftersom man inte förstår operationen. I lgr11 

(Skolverket, 2018) står det att elever någon gång i årskurs 4-6 ska lära sig operationer 

med tal i bråkform och det är inte säkert att eleverna i denna årskurs lärt sig detta ännu. 

En annan anledning till andelen korrekta svar i årskurs 4 kan alltså vara att de inte har 

gått igenom hur en sådan operation går till. Eleverna i årskurs 5 presterade bättre vilket 

tyder på att de troligtvis har blivit introducerade till procedurräkning med tal i bråkform 

och eftersom eleverna i årskurs 6 presterade bäst har de fått mer tid att bemästra denna 

kunskap.  

Även uppgift 10 som handlade om att kunna växla mellan olika 

representationer påvisade en tydlig skillnad mellan årskurserna. Tsai och Li (2017) 

hävdar att förmågan att växla mellan representationer är viktig vid problemlösning 

eftersom vissa problem kräver en speciell representation för en effektiv lösning. 

Ungefär samma skillnad, årskurserna emellan, går att utskilja på uppgift 11 som var en 

problemlösningsuppgift som kunde lösas med antingen en bildrepresentation eller en 

symbolisk representation. Till skillnad från uppgift 5 valde majoriteten av eleverna i 

samtliga årskurser att använda sig av en bildrepresentation som lösningsförslag. Av de 

elever i årskurs 6 som valde att lösa uppgiften med hjälp av en bildrepresentation 

svarade samtliga rätt. I årskurs 4 och 5 är felmarginalen däremot ungefär hälften. Ett 

fåtal elever i samtliga årskurser valde en symbolrepresentation för att lösa uppgift 11. 

De elever som valde denna representation i årskurs 5 och 6 behärskade detta 

tillvägagångssätt och gav ett korrekt svar. Endast en elev i årskurs 4 valde en 

symbolrepresentation men behärskade det inte tillräckligt väl och gav ett felaktigt svar. 

Det mest intressanta är att eleverna känner sig mer förtrogna med att använda en 

bildrepresentation på uppgift 11 än vad de gör på uppgift 5. Anledningen till varför 

eleverna finner det svårt att använda en symbolisk representation på denna uppgiften 

kan vara för att de har svårt att teckna en mängd pizzabitar som ett symboliskt uttryck. 

Det är lättare för eleverna att rita fyra och en halv pizza än vad det är att teckna ett 

uttryck för dem. I enlighet med Tsai och Li (2017) har de elever som givit ett felaktigt 

svar på uppgiften inte utvecklat förmågan att växla mellan olika former och 

representationer för bråktal. Det är endast elever i årskurs 4 och 5 som uppvisar 

svårigheter inom detta område.   

 

7.1.1 Vad särskiljer elevernas kunskaper inom bråkräkning i årskurserna 4, 5 och 6? 

 

Genom studiens tre steg i resultatet och resultatanalysen framkom det att det råder olika 

kunskapsnormer i de olika klasserna. Elever i årskurs 6 har större problem jämfört med 

elever i årskurs 4 och 5 när det kommer till att applicera sina kunskaper gällande bråktal 

när de exempelvis möter nya figurer som ska delas upp i bråkdelar.  

 Elever i årskurs 4 upplever större svårigheter jämfört med elever i årskurs 5 och 6 

gällande att tillämpa tidigare kända procedurkunskaper på vid beräkning av liknämniga 

bråktal. Elever i årskurs 4, 5 och 6 behärskar stambråk i god utsträckning. Däremot 

visar studien att elever i årskurs 4 inte är lika förtrogna med att tillämpa sina kunskaper 

när det inte är stambråk.  
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 Elever i årskurs 4 känner sig förtrogna med att använda sig av 

bildrepresentationer, de väljer också denna representationen på ett effektivt sätt. Elever i 

årskurs 6 känner sig förtrogna med både bild- och symbolrepresentationer och besitter 

förmågan att välja den mest effektiva representationen för olika uppgifter. Elever i 

årskurs 5 befinner sig i en övergångsfas mellan bild- och symbolrepresentation. De 

väljer gärna symbolrepresentationen men behärskar den inte till fullo.    

 I studien framkommer det att det finns en skillnad gällande bråkkunskaper mellan 

elever i årskurs 4, 5 och 6. Elever i högre årskurser kan överlag hantera mer avancerade 

kognitiva processer inom det matematiska området tal i bråkform.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Ett alternativ hade varit att använda metodkombinatorik (Denscombe, 2014) för att 

implementera intervjuer i samband med frågeformulär för att få tydligare grepp om 

elevernas förståelse på vissa uppgifter. Istället valdes intervjudelen bort då endast ett 

fåtal elever hade kunnat intervjuas i varje årskurs på grunda av studiens begränsade 

omfattning. Detta fåtal elever ansågs vara ett för litet antal för att vara representativt för 

hela årskursen. Därför valdes endast frågeformulär ut som metod för insamling av 

data.   

För att kunna se en progression årskurserna emellan och således få mer reliabla 

data hade studien behövt utföras i samma klass i årskurserna 4, 5 och 6. Detta var dock 

inte möjligt på 10 veckor och den metoden uteslöts. Det hade även varit gynnsamt för 

studien att utföra undersökningen på flera olika skolor för att få in mer data, men även 

detta uteslöts på grund av tidsaspekten. Eftersom data ska påverkas av så få yttre 

faktorer som möjligt hade det varit fördelaktigt att utföra undersökningen på samma 

skola eftersom de troligtvis har samma struktur på sin undervisning som torde innehålla 

samma stoff. Studien hade med en sådan undersökning varit mer generaliserbar. 

 

7.3 Förslag på vidare forskning 

Studien som ämnade att undersöka vilka kunskaper som särskiljer elever i de olika 

årskurserna i mellanstadiet upptäckte intressant data om vilka olika 

representationsformer elever använder vid olika uppgifter. Studien utgår 

ifrån Stylianous (2010) tes om att elever väljer representationer beroende på vad deras 

lärare använt under matematikundervisningen. Förslag på vidare forskning är att studera 

mer ingående hur olika klassers lärares val av representationsformer under 

matematikundervisningen kan påverka elevernas val av representationsformer. I vilken 

utsträckning väljer elever en representationsform som de själva inte känner sig förtrogna 

med före en representationsform som de upplever att de borde använda sig av.   
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