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Abstrakt 

Denna studie består av en läromedelsgranskning där sambandet mellan bråk- och 

decimaltal är i fokus. Granskningen genomfördes med hjälp av en komparativ analys 

för att finna hur läromedlen hanterar samt behandlar området utifrån kända avgörande 

aspekter, även kallat svårigheter. Utifrån tidigare forskning och teoretisk 

utgångspunkt skapades studiens kartläggningsmaterial, i form av fyra analysscheman, 

som ligger till grund för resultatet i studien. Resultatet besvarade studiens tre 

forskningsfrågor; Hur hanterar läromedel de avgörande aspekterna inom bråktal? Hur 

hanterar läromedel de avgörande aspekterna inom decimaltal? Hur behandlas 

sambandet mellan bråk- och decimaltal i läromedel och i vilken utsträckning 

möjliggör behandlingen för eleverna att urskilja de avgörande aspekterna? Resultatet 

visar på att de båda läromedlen hanterar och behandlar det valda området genom 

variation, men då på olika sätt, såsom antal representationer, uppgifter och strukturer, 

vilket både kan leda till positiva och negativa fördelar. Detta resulterar även i att en 

lärare måste vara uppmärksam på hur läromedlens innehåll är uppbyggda och hur det 

specifika innehållet anpassas till en elevgrupp. 

Nyckelord 
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1 Inledning 

Inom matematiken finns det olika områden som kan vara mer eller mindre svåra för 

eleverna att utveckla en förståelse för. Ett område som eleverna generellt har 

svårigheter inom är bråk- och decimaltal (Goldin & Shteingold, 2001; Lortie-Forgues, 

Tian & Siegler, 2015). I skolans läroplan för årskurs 4–6 står det dock beskrivet att 

elever ska ha möjlighet att uppnå matematiska kunskaper inom bråk- och 

decimalräkning (Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 

11, 2011 rev 2018). 

Trots att matematiklärare har tillgång till tydliga riktlinjer, mål och styrdokument 

gällande matematikundervisningens innehåll kan skolans val av läromedel komma att 

påverka undervisningen. Variationen av läromedlets innehåll ifrågasätts dock av 

lärare inom matematiken. Om läromedlets innehåll inte tillämpar någon variation av 

matematikuppgifter kan det bli svårt att nå problematiken kring elevernas 

matematiska tänkande. Variationen synliggör även vilka svårigheter eleverna har för 

ett visst räknesätt (Larsson, 2018). Kritiska aspekter, även i den här studien kallat för 

svårigheter och avgörande aspekter, är de delar som är nödvändiga för eleverna att 

förstå men som eleverna visar att de inte har förstått (Olteanu, 2014). På grund av 

detta finns det olika och viktiga aspekter en lärare behöver prioritera för att kunna 

hjälpa eleverna i olika matematiska utmaningar. Nordenlöw (2015) beskriver hur 

sambandet mellan bråk- och decimaltal även är en del inom matematiken som erfarna 

lärare anser är problematiskt för eleverna. En av de avgörande aspekterna är att 

lärarna påskyndar processen genom att göra om bråken till decimaltal i ett för tidigt 

stadie och att eleverna får använda miniräknare. Lärarna förenklar möjligen processen 

för stunden men i längden blir förenklingen en svårighet för eleverna.  

Det är inte bara den påskyndade processen som gör att det uppstår svårigheter för 

eleverna när sambandet av bråk- och decimaltal skall behandlas i undervisningen. 

Tidigare forskning beskriver även hur generella svårigheter inom bråk- och 

decimalräkning kan sträcka sig alltifrån att eleverna har svårt att förstå vad som är en 

del av det hela, olika tals värden, till att representationer på tallinjen både kan hjälpa 

och förvirra elevernas lärande kring bråk- och decimaltal (Goldin & Shteingold, 2001; 

Wong, 2013). Elever som inte kan växla mellan olika representationer inom ett 

specifikt område faller ofta tillbaka istället för att kunna fortsätta arbeta framåt vid 

vissa typer av uppgifter (Roos & Trygg, 2018). Hur man arbetar med representationer 

är alltså en viktig fråga både när man pratar om generella svårigheter inom bråk- och 

decimaltal men även när sambandet mellan dessa presenteras. Trots att forskning 

pekar på att om eleverna skall ta sig över svårigheter inom bråk- och decimaltal krävs 

både tid och variation av innehåll av uppgifter. Vi har dock under den 

verksamhetsförlagda utbildningen observerat hur läromedel i matematik ofta sveper 

över området som berör bråk och decimal, det vill säga att området inte får tillräckligt 

med tid för att gynna elevernas matematiska utveckling. Vi har även observerat att 

läromedel ofta har en bristande variation i representationer samt att vårt valda område 

inom bråk- och decimaltal främst presenteras i läromedel för årskurs 5. Därför är vi i 

denna studie intresserade av att granska och kartlägga hur läromedlen behandlar 

sambandet mellan bråk- och decimaltal utifrån kända avgörande aspekter.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom läromedelsgranskning kartlägga hur två 

läromedel för årskurs 5 hanterar de avgörande aspekterna inom bråk- och decimaltal 

samt hur sambandet mellan dessa behandlas. 

• Hur hanterar läromedel de avgörande aspekterna inom bråktal? 

• Hur hanterar läromedel de avgörande aspekterna inom decimaltal? 

• Hur behandlas sambandet mellan bråk- och decimaltal i läromedel och i 

vilken utsträckning möjliggör behandlingen för eleverna att urskilja de 

avgörande aspekterna?  

I denna studie är de avgörande aspekterna framtagna utifrån tidigare forskning som 

presenteras i nästa avsnitt. Aspekterna är; delen av det hela, positionssystemet samt 

representationer i förhållande till sambandet mellan bråk- och decimaltal.  
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3 Litteraturbakgrund 

I det här avsnittet kommer tidigare forskning kopplas till området bråk- och 

decimaltal. I forskningen kommer denna studie att ta upp vilka avgörande aspekter, 

även kallat övergripande svårigheter, som finns inom vardera område samt vilka 

svårigheter det finns inom sambandet mellan bråk- och decimaltal.  

3.1 Övergripande svårigheter inom bråkräkning 
En av de övergripande svårigheterna eleverna kan ha inom bråkräkning är att förstå 

och synliggöra vad det symboliska bråket  
𝑎

𝑏
 uttrycker. Det vill säga vad som är en del 

och att den delen tillhör en specifik helhet vid bråkräkning (Goldin & Shteingold, 

2001). Bild 1 nedan illustrerar exempelvis hur en elev i grundskolan med bristande 

förståelse för bråktal kan svara på hur delen av de gula stjärnorna förhåller sig till 

helheten av stjärnorna. Eleven behandlar bråkstrecket på ett inkorrekt sätt genom att 

exempelvis svara att det finns 
3

5
 gula stjärnor, istället för  

3

8
 gula stjärnor. Eleven ser 

inte att de tre gula stjärnorna ska förhålla sig till helheten som består av åtta stjärnor, 

istället ser eleven att det finns tre gula och fem vita stjärnor och beskriver då 

stjärnornas antal som  
3

5
. 

 

Bild 1: Vad är delen och vad är helheten av stjärnorna? Illustration av Waxegård 

och Turesson. 

Goldin & Shteingolds (2001) studie stärker även att eleverna saknar tillräckliga 

erfarenheter av att förstå hur det rationella antalet kan skrivas i bråk. Detta betyder att 
1

4
 kan beskrivas på olika sätt beroende på dess storlek av helheten, som i bild 2 nedan. 

Forskarna beskriver även att när eleverna väl kan relatera 
1

4
 till den relativa mängden 

i de olika skuggade regionerna som i bild 2 nedan, är tolkningen av bråkräkningen 

ändå inte tillräcklig. Bildrepresentationerna i bild 2 kan även skapa avgörande 

aspekter för eleverna. Vid förutsättningen att eleverna nu har förmågan att relatera 
1

4
 

till de olika figurerna oavsett storlek, form eller färg betyder det egentligen endast att 

förmågan handlar om att kunna dela in figuren i olika antal delar. Det kritiska blir att 

eleven bara räknar delarna i bildrepresentationen och visar då ingen djupgående 

förståelse kring varför bråkets del och helhet kan relateras till de olika figurerna. Det 

här betyder att om eleven exempelvis förstår att 
1

4
 kan skrivas på flera olika sätt, 

behöver det ändå inte betyda att eleven besitter en fullständig förståelse av 

bråkräkningen. 

 

Bild 2: Olika figurer där bråket varierar men behåller samma värde. Bild 

illustrerad utifrån förlaga (Goldin & Shteingold s. 150, 2001). 
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3.2 Övergripande svårigheter inom decimalräkning  
Trots att det finns tydliga och omfattande instruktioner om hur decimaltal fungerar 

utgör decimalräkning svårigheter för både barn och vuxna. När man lägger till en 

nolla till höger om ett heltal ändras dess värde, exempelvis när talet 3 blir till 30. Det 

vill säga att tre ental blir till tre tiotal. Däremot ändras inte talets värde när en nolla 

läggs till höger om ett decimaltal, exempelvis att 0,3 blir 0,30. Det här betyder att talet 

fortfarande ha samma värde, det vill säga tre tiondelar och noll hundradelar. En annan 

svårighet inom decimaltal är när talet anges muntligt. När man muntligt ska namnge 

ett decimaltal som exempelvis 0,25 benämns talet sällan som “tjugofem hundradelar”. 

Decimaltalet benämns istället som “noll komma tjugofem”. Har eleven då tidigare 

svårigheter att förstå positionssystemet, skapas en förvirring om talet inte muntligt 

benämner decimaltalets olika delar på ett tydligt sätt (Lortie-Forgues, Tian & Siegler, 

2015).  

 

Bild 3: Positionssystemets delar. Illustration av Waxegård och Turesson. 

3.3 Svårigheter inom sambandet mellan bråk- och decimalform 
En viktig förmåga för eleverna att behärska är att kunna koppla bråk till decimaltal 

som ingår i ett system av rationella tal. Omvandlingar mellan de olika formerna bråk 

och decimal kräver ett mer avancerat tänkande än igenkänning av bråk där storlek står 

i fokus (Nicolaou & Pitta-Pantazi, 2016). Exempelvis när elever får bråktalet 
1

4
 

framför sig tänker eleverna med en så kallad bråkigenkänning, vilket betyder att en 

visuell inre bild skapas där exempelvis en tårta är uppdelad i fyra bitar. Medan eleven 

med ett mer avancerat tänkande även ser att bråket motsvarar decimaltalet 0,25, alltså 

kvoten av divisionen 
1

4
 (kontrollräknat: 0,25x4=1). Svårigheten av att se 

omvandlingen mellan ett bråk och decimaltal kräver alltså ett mer avancerat tänkesätt. 

Tidigare studie instämmer även att det kan skapas en viss förvirring för eleven när 

omvandlingen sker mellan decimal- och bråkform (Wong, 2013). Goldin & 

Shteingold (2001) menar dock att tallinjen kan användas som ett konkret material för 

att eleven sedan skall kunna se stegen i visuella bilder. Det vill säga att matematiken 

går från det konkreta till det abstrakta. Efter ett tag slutar eleven att rita ut de olika 

punkterna eller strecken och kan istället visualisera de tal som skall placeras ut på 

tallinjen. 
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3.3.1 Begreppsmässig förståelse  

Elevernas begreppsmässiga förståelse kring bråk och decimal har även en stor 

betydelse för den övergripande förståelsen kring sambanden mellan dessa. 

Exempelvis måste eleverna förstå decimaltecknets innebörd samt siffrornas värde 

framför eller bakom decimaltecknet för att kunna omvandla till exempelvis bråk. 

Eleverna måste därför medvetet förstå de symboliska skillnaderna mellan de 

rationella talen (Nicolaou & Pitta-Pantazi, 2016). Om eleven inte kan se de 

symboliska skillnaderna mellan decimal och bråk kan eleven heller inte gå vidare i 

förståelsen av sambanden.  

 

Bild 4: Symboliska skillnader inom bråk och decimal där värdet är detsamma. 

Illustration av Waxegård och Turesson. 

På grund av kraven att eleverna behöver besitta en begreppsmässig förståelse mellan 

de rationella talen, där de symboliska skillnaderna ingår, kan eleverna inte endast 

använda sig av en specifik metod för att omvandla det givna talets värde mellan de 

olika formerna. Det vill säga att elevernas förmåga av att kunna välja och anpassa 

metoder och strategier, behöver kompletteras med en djupare begreppsförmåga där 

eleverna kan använda och analysera matematiska begrepp (Nicolaou & Pitta-Pantazi, 

2016). 

3.4 Hur sambandet mellan bråk- och decimalform kan presenteras 
För att eleverna ska komma till en generalisering av räknesättet bråk är 

representationer en viktig del enligt Rau, Aleven, Rummel och Pardos (2014). Därför 

är det viktigt att analysera hur den abstrakta matematiken kan förklaras på ett 

konkretiserat sätt. Vikten av att ha ett kontinuerligt och varierat sätt att arbeta med 

olika bildrepresentationer kopplat till symboliska uttryck, resulterar i att eleverna 

förbättrar förståelsen inom matematikens bråkräkning. Genom att undervisningen 

sker i ett sammanhang där varierande bildrepresentationer med symboliska uttryck 

kontinuerligt behandlas, resulterar studien i att eleverna lättare kan nå en 

generalisering av räknesättet. Rau, m.fl (2014) visar även att bearbetningsfasen med 

att befästa kunskap är tidskrävande och att återkopplingen till tidigare kunskaper 

påverkar eleverna positivt. Goldin & Shteingold (2001) stärker även att det är viktigt 

att läraren gör medvetna val av att använda sig av olika generella representationer för 

att stödja elevers lärande. 

3.4.1 Geometriska figurer  

Bildrepresentationer kan påverka elevers förståelse inom bråkräkning. Det är enklare 

för eleverna att se sambanden mellan rationella tal i bråkform kombinerat med 

bildrepresentationer i form av fyrkanter och cirklar. Däremot när en figur är formad 

som en triangel kombinerat med ett tal i bråkform blir räkneuppgifter betydligt 

svårare och mer utmanande för eleverna. Det är även avgörande hur kontinuerligt och 
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i vilken ordning läraren väljer att presentera de olika figurerna för att elevernas 

förståelse skall utvecklas. Sammanfattningsvis är bildrepresentationerna av de olika 

figurernas variation avgörande för elevernas konceptuella syn på bråk. Variationen 

av figurerna utvecklar även elevernas generalisering kring räknesättet (Williams, 

Mendiburo & Hasselbring, 2013). 

3.4.2 Tallinjen  

När sambandet mellan decimal- och bråkform presenteras via representationer menar 

Wong (2013) att tallinjen kan synliggöra missförstånd. Tallinjen är ett av de 

verktygen som kan hjälpa eleven att utveckla kunskap inom bland annat bråk, heltal 

och decimaltal. Tallinjen ger eleven chansen att få jämföra decimaltalen med varandra 

samt att eleven får stärka uppfattningen om vad en bråkdel kan vara av en specifik 

helhet. En tallinje kan användas för att representera tal via exempelvis ett märke eller 

punkt på en linje.  

Wong (2013) beskriver hur missförstånd kan förekomma bland elever utifrån tallinjer 

där vardera linje är uppdelad i 
4

4
. Den första tallinjen (A i bild 5 nedan) utgår ifrån att 

bråktalet 
3

4
  ska placeras ut på tallinjen som är uppdelad i 

4

4
. Den gröna punkten visar 

på en korrekt utsättningen av bråktalet, det vill säga att punkten representerar den 

platsen på tallinjen som motsvarar just 
3

4
. Den andra tallinjen (B i bild 5 nedan) utgår 

ifrån att decimaltalet 0,3 ska placeras ut på tallinjen med samma uppdelning som i 

den första tallinjen, alltså utifrån 
4

4
. Eftersom decimaltalet 0,3 ska sättas ut på tallinjen 

som är uppdelad i 
4

4
  väljer eleven att räkna antalet uppdelningar av tallinjen och utgår 

ifrån att 0,3 motsvarar tre delar av tallinjen. Eleven utgår alltså inte från tallinjens hela 

värde mellan 0 och 1 och besitter heller inte fullständig kunskap om decimaltalets 

positionssystem. De två tallinjerna med olika uppdelningar visar då på att det kan 

skapas en förvirring mellan bråk och decimaler. 

 

Bild 5: Variationer som används för att identifiera bråktal och decimaltal på en 

tallinje. Bild illustrerad utifrån förlaga (Wong, s. 16, 2013). 

Shaughnessy (2011) stärker även att det är viktigt att eleverna möter en variation av 

en tallinje där värdet på helheten varierar. Det vill säga att tallinjen inte alltid 

symboliserar en linje mellan talen 0 och 1. När tallinjen exempelvis sätts mellan 0 

och 2 betyder det att bråket eller decimaltalet måste utgå ifrån hela sträckan och därför 

sker en variation, vilket gör att elevernas kunskap kan befästas. Studien visar även att 

förståelsen av positionssystemet är nyckeln för att kunna placera ut ett decimaltal 

korrekt på tallinjen. Ett vanligt missförstånd kan uppstå när eleven skall placera ut 

talet 0,08 på en tallinje men markerar talet vid 0,8. 
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4 Teori 

I detta avsnitt kommer läromedelsanalysens teoretiska utgångspunkt att presenteras. 

Läromedelsgranskningen kommer utgå ifrån ett variationsteoretiskt perspektiv där 

delar av teorin kommer användas som ett teoretiskt ramverk. De utvalda delarna inom 

den teoretiska utgångspunkten, även definierat som ramverk, är begreppen 

lärandeobjekt, kritiska aspekter, variationsmönster, kontraster och generalisering. 

4.1 Variationsteori 
Teorins huvudfokus grundar sig i vad eleverna behöver lära sig, det vill säga 

lärandeobjektet, samt vikten av hur objektet behandlas. För att kunna skapa en 

möjlighet till lärande, sker lärandet genom ett variationsmönster. När människan lär 

sig något enligt ett variationsteoretiskt perspektiv är det genom att urskilja något, det 

vill säga att desto fler skillnader lärandeobjektet erhåller desto bättre utvecklas 

förståelsen (Lo, 2014). 

4.1.1 Lärandeobjektet 

Inom variationsteorin är innehållet i undervisningen, även kallat lärandeobjektet, en 

central utgångspunkt. Innehållet av lärandet är av stor betydelse då inget lärande kan 

ske utan att klargöra vad det är som skall läras ut. Det vill säga att lärandet alltid 

behöver ha något att fokusera på vilket leder till begreppet inom teorin som benämns 

som ett lärandeobjekt. Lärandeobjektet beskrivs även som något som är dynamiskt 

och något som kan förändras under lärandeprocessens gång (Lo, 2014). I den här 

studien är utgångspunkten att lärandeobjektet är sambandet mellan bråk och 

decimaltal men observera att objektet är rörligt och förändras under studiens gång. 

4.1.2 Kritiska aspekter 

Kritiska aspekter, som i denna studie benämns som avgörande aspekter, är begreppet 

inom variationsteorin som berör de delar som är nödvändiga för eleverna att förstå 

men som eleverna visar att de inte förstått (Lo, 2014). Eleverna måste exempelvis 

skapa en grundläggande kunskap om hur positionssystemet är uppbyggt innan 

eleverna kan omvandla ett decimaltal till ett bråktal eller tvärtom. Det vill säga att 

kunna avgränsa ett objekts avgörande drag, såsom tiondelar. Se exempel under 3.2 

och 3.3.1. Olteanu (2014) beskriver att de identifierade avgörande aspekterna är de 

delar i elevernas lärande som bör varieras. Utifrån teorin är variationen av ett innehåll 

något som uppstår när en lärare analyserat och tagit reda på de avgörande aspekterna 

och erbjuder en variation av den specifika aspekten. 

4.1.3 Variationsmönster 

Variationsmönster är de mönster i undervisningen som en lärare kan använda för att 

skapa ett lärande. För att ett variationsmönster skall skapas behöver exempelvis de 

underliggande begreppen kontraster och generalisering beröras (Holmqvist, 2014). 

4.1.3.1 Kontraster 

Variationsteorin menar att människan lär sig av att urskilja tydliga skillnader av ett 

lärandeobjekt. Det vill säga att människan heller inte kan urskilja något om det inte 

finns någon upplevelse kring skillnader.  Skillnader kan i sin tur inte synliggörs utan 

att människan samtidigt få uppleva att minst två objekt skiljer sig åt. Kontraster är de 
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delar som synliggör vad något är genom att förklara vad det inte är (Lo, 2014). Ett 

exempel från forskningsbakgrunden kopplat till kontraster inom variationsteorin, är 

när eleverna skall lära sig att urskilja delen av positionssystemet som symboliserar 

tiondelar. Genom att peka på positionens tiondel med värdet 0,3 i ett positionssystem 

(se bild 3) presenteras definitionen av tre tiondelar korrekt. I samma situation visas 

en annan tiondel med värdet 0,4. Tiondelarna som har värdet 0,4 urskiljer sig från vad 

tre tiondelar är, det vill säga att det skapas ett mönster av variation. Positionssystemet 

är konstant medan tiondelarna varieras. Det vill säga att oavsett om tiondels värde 

varierar med 0,3, 0,4 eller 0,5 förblir tiondelens position densamma.  

4.1.3.2 Generalisering 

När eleverna skall komma till en generalisering av tiondelarna, behöver även 

tiondelarna kopplas till andra representationsformer än positionssystemet. 

Representationsformen, i detta fall positionssystemet, måste även varieras för att 

eleverna ska kunna uppnå en generalisering kring tiondelarna i detta exempel. Det 

vill säga att eleven ska kunna placera ut tiondelar på exempelvis en tallinje eller i 

olika geometriska former. Generaliseringen är något som används för att eleverna 

skall se att tiondelens värde är densamma oavsett om representationen förändras. När 

en generalisering av tiondelen sker innebär det att eleven kan använda begreppet i ett 

större perspektiv och sammanhang (Lo, 2014). Från ett variationsteoretiskt perspektiv 

sker alltså ett så kallat lärande när människan urskiljer delar av ett innehåll som 

varierar mot en konstant bakgrund (Holmqvist, 2014). 
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5 Metod 

I det här avsnittet presenteras studiens metod i form av urval, val av teoretisk 

utgångspunkt, analysmetod med genomförande samt etiska överväganden.   

5.1 Matematiska avgränsningar, val av metod och teori 
Innan studien påbörjades förekom intresset att forska kring bråkräkning. Efter en 

gemensam diskussion kring olika områden rörande bråk landade fokuset på 

sambandet mellan bråk- och decimaltal. Detta med motivation av att det valda 

området är viktigt och väsentligt för vår kommande yrkesroll som lärare i årskurs 4, 

5 och 6. Fokuset i studien var att kartlägga två olika läromedel med hjälp av en 

komparativ design, även kallat jämförande design. Jämförandet av de två olika 

läromedlen var alltså inte den huvudsakliga metoden utan inverkade som ett verktyg 

som hjälpte att analysera de olika läromedlens innehåll på ett mer djupgående sätt. 

Studien är även av induktiv karaktär, där studien ställer empirin, alltså läromedlens 

innehåll mot variationsteorin. Detta för att exempelvis finna samband mellan empiri 

och teori samt kunna dra slutsatser (Bryman, 2001). Då intresse alltid funnits för att 

kritiskt granska och analysera ett läromedels avgörande aspekter, blev även 

variationsteorin den teoretiska utgångspunkten i studien eftersom analysering av 

innehåll var i fokus. Teorin hjälpte oss att kartlägga och analysera studiens syfte, där 

avgörande aspekter, kontraster och generalisering blev studiens teoretiska 

utgångspunkt (Lo, 2014). 

5.2 Urval 
Urvalet resulterade i två olika läromedel med tillhörande lärarhandledning. De 

läromedel som analyserades i studien var MatteDirekt Borgen 5B och Koll på 

matematik 5A utgivna av förlaget Sanoma Utbildning AB. Läromedlen blev utvalda 

utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskarna byggde urvalet på de 

alternativ som fanns till hands (Denscombe, 2018; Bryman, 2001). Det vill säga 

utifrån de läromedel som fanns som fördelaktiga alternativ från Linnéuniversitet 

valdes två böcker ut. Studiens urval av läromedel tog även hänsyn till vilka läromedel 

som varit eller är relevanta ute på olika skolor. Valet av årskurs gjordes efter 

granskningen av innehållsförteckningen där det aktuella området bråk- och decimal 

förekom. Valet av lärobok A eller B gjordes även utifrån det aktuella området.  

5.2.1 MatteDirekt Borgen 

Läromedelsserien för årskurs 5 består av två läroböcker, där bok A och B behandlas 

under ett helt läsår. Eftersom ett läsår har två terminer behandlas en bok för varje 

termin. Till varje lärobok finns tillhörande lärarhandledning, läxbok och träna-mera 

häfte. Det finns även ett fördjupningshäfte för varje årskurs. MatteDirekt Borgen 

erbjuder även digitalt material kopplat till läroböckerna. Innehållet i läroböckerna 

utgår från kursplanen i matematik för årskurs 4–6 (Falck & Picetti, 2013). 
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5.2.2 Koll på matematik 

Koll på matematik är ett läromedel som skapats utifrån Lgr 11 med fokus på de olika 

förmågorna, begrepps-, resonemangs-, metod-, problemlösnings- och 

kommunikationsförmågan. Läromedelsserien är uppdelad i två böcker per läsår, A 

och B. Till varje bok finns det en lärarhandledning och en läxbok. Till serien finns 

även digitalt material (Björklund & Dalsmys, 2015). 

5.3 Analysmetod 
Utifrån de utvalda delarna från variationsteorin granskades två olika läromedel, vilket 

resulterade i en flerfallsstudie som innebär att mer än ett läromedel granskades. När 

kartläggningen med en komparativ inriktning skulle genomföras av läroböckerna 

behövdes en strukturerad analysmetod implementeras i studien (Bryman, 2001). 

Första steget var att kartlägga hur läromedlen hanterade de kända avgörande 

aspekterna inom bråk- och decimaltal. Med kända avgörande aspekter utgick studien 

från de framtagna aspekterna från tidigare forskningsbakgrund. Detta undersöktes för 

att se om det låg förekommande avgörande aspekter till sambandet mellan bråk- och 

decimaltal. När de avgörande aspekterna kartlagts inom bråk- och decimaltal 

granskades även aspekterna genom variationsmönster med de underliggande 

begreppen kontraster och generalisering (se bilaga 1 och 2).  

Därefter kartlades hur läromedlen behandlade sambandet mellan bråk- och decimaltal 

i förhållande till de kända avgörande aspekterna. Även där granskades aspekterna 

genom kontraster och generalisering för att se hur läromedlets behandling av 

sambandet möjliggjorde chansen för eleverna att urskilja de avgörande aspekterna. 

En kartläggning av hur många uppgifter som berörde sambandet gjordes även för att 

kunna få ett starkare tillförlitligt resultat där de två olika läromedlens hantering av 

sambandet kunde jämföras (se bilaga 3 och 4) (Lo, 2014).  

Efter kartläggningen av läromedlen granskades även tillhörande lärarhandledning. I 

granskningen ville vi undersöka om eller hur lärarhandledningarna hanterade de 

avgörande aspekterna på ett mer fördjupat sätt, så att läraren i så fall kan komplettera 

läroböckernas innehåll. Studiens tre frågeställningar kunde besvaras under en egen 

rubrik gällande lärarhandledningarna, eftersom hanteringen av kompletteringen i de 

två läromedlen kunde sammanfattas. Det faktum av att studien var en flerfallsstudie 

med en komparativ inriktning anser Bryman (2001) att jämförelsen har en betydande 

roll även om det var kartläggningen som var studiens huvudfokus. Fördelen med att 

granska olika läromedel gör att jämförelsen mellan läromedlen bidrar till en bättre 

förståelse av de företeelser som var av intresse.  

5.3.1 Genomförande 

När forskare i en studie har en förbestämd och tydlig metod leder även det här till att 

studien resulterar i en högre reliabilitet. Genom att denna studie hade en förbestämd 

och tydlig metod som genomförandet kunde följa redan innan resultat- och 

analysdelen påbörjades, var syftet att studiens resultat skulle bli så genomskinligt som 

möjligt, även kallat neutralt. Det här betyder att resultatet av läromedelsgranskningen 

skulle bli detsamma om undersökningen genomfördes på nytt (Bryman, 2001).  
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Första steget i genomförandet var att skapa studiens syfte och frågeställningar samt 

att söka relevant forskningsbakgrund till studiens valda område. Sökningarna gjordes 

via databasen ERIC, där väsentliga sökord inom studiens valda område avgränsade 

forkningsunderlaget. Andra steget i genomförande av studien blev sedan att summera 

och konstruera studiens avgörande aspekter utifrån den framtagna 

forskningsbakgrunden. De avgörande aspekterna sattes sedan in i fyra analysscheman 

(se bilaga 1–4). Detta för att tydligt kunna besvara studiens frågeställningar. 

Genomförandet av analysen delades sedan upp i två delar för att lättast kunna besvara 

forskningsfrågorna. Första analysdelen användes för att se hur läromedlet hanterade 

de avgörande aspekterna inom bråk och decimaltal där analysschema 1 och 2 

brukades (se bilaga 1 och 2). Tanken med första analysen, som besvarade de två första 

forskningsfrågorna i studien, var då att se hur läromedlet hanterade de avgörande 

aspekterna utifrån kontraster och generaliseringar. Varje ruta i analysschema 1 och 2, 

hjälpte studien att plocka ut några exempel av uppgifter som rymde kraven av 

kontrastering eller generalisering av de avgörande aspekterna. Detta för att bekräfta 

om och i så fall hur läromedlet hanterade de avgörande aspekterna. Varje område av 

decimal och bråk har olika analysscheman eftersom de avgörande aspekterna skiljde 

sig åt inom de olika områdena.  

Genomförandet av andra analysdelen blev att granska hur sambandet mellan bråk- 

och decimaltal behandlades i de olika läromedlen. Där gjordes en mer fördjupad 

kartläggning om hur området med sambandet möjligen behandlades genom att först 

kartlägga vilka sidor sambandet existerade på. Det gjordes även en sammanställning 

av hur många uppgifter som berörde sambandet (se bilaga 3). De avgörande 

aspekterna inom sambandet utifrån tidigare forskning kartlades därefter och 

dokumenterades i analysschema 4 (se bilaga 4). Kartläggningen med fjärde 

analysschemat skedde alltså på liknande sätt som i analysschema 1 och 2. I varje tabell 

sattes en avgörande aspekt in, för att sedan se om och i så fall hur läromedlet 

behandlade de avgörande aspekterna utifrån kontrastering och generalisering. I de 

olika rutorna strukturerades och dokumenterades även de funna kontrasteringar och 

generaliseringar. Detta för att lättare kunna jämföra i vilken utsträckning de olika 

läromedel urskillde de olika avgörande aspekterna.  

5.4 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2017) beskriver bland annat tre olika krav inom forskningsetiska 

principer, såsom informations-, samtyckes- och nyttjandekravet. Detta är tre etiska 

överväganden som behandlades i denna studie. Informationskravet behandlades 

genom att förlaget tog del av studiens forskningssyfte. Förlaget har sedan givit 

tillåtelse att använda materialet i forskningen. De inblandade informerades om hur 

och i vilket syfte materialet användes i studien. Studien berörde även samtyckeskravet 

då förlaget och författaren godkände sin medverkan samt gav tillstånd för att använda 

bilder och exempel i studien. Genom e-postmeddelande har även förfrågan kring 

medverkan, användning av bilder samt exempel från de utvalda läromedlen skickats 

ut (se bilaga 5). Vetenskapsrådet (2017) beskriver även nyttjandekravet som en viktig 

del i forskningen då det insamlade materialet endast fick brukas för 

forskningsändamål, vilket vi i den här studien uppfyllde.   
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6 Resultat och analys  

I det här avsnittet presenteras resultat och analys. Med stöd från den teoretiska 

utgångspunkten kommer resultatet att analyseras för att besvara frågeställningarna. 

Möjliga likheter och skillnader kommer även synliggöras. 

6.1 Hur hanterar läromedel de avgörande aspekterna inom bråktal? 
Avgörande aspekt: delen av det hela  

Genom analysschema 1 har vi konstaterat att det förekommer kontraster och 

generaliseringar i de båda läromedlen inom bråktal. De angivna sidorna är även där 

kontraster och generaliseringar blir synliga och där följande exempel som redovisas i 

resultatet är tagna från. Genomförandet av datainsamlingen beskrivs steg för steg i 

bilaga 1. 

 
 

I MatteDirekt Borgen 5B hanterar läromedlet den avgörande aspekten delen av det 

hela genom variation av bråkuttrycket ab. Exempelvis ombeds eleverna i en uppgift 

att plocka ut de bråk som är mindre än 
1

2
 där följande uttryck finns att välja mellan:  

5

8
, 

4

10
, 
3

4
, 
3

8
, 
8

10
  och 

2

6
. På samma sätt hanteras delen av det hela i Koll på matematik 5A 

genom att eleverna i en uppgift skall storleksordna bråken och börja med det minsta 

bråket. I uppgiften finns följande uttryck att välja mellan: 
3

9
  , 

3

3
 ,  

8

9
  och  

4

8
. Bråkens del 

och helhet varierar i båda läromedlen då eleverna skall få chansen att möta en 

variation av bråktal. 

Den avgörande aspekten av bråkets likvärdighet hanteras även i båda läromedlen. 

Bråken varieras alltså i olika uppgifter men värdet av bråket förblir detsamma. I 

MatteDirekt Borgen 5B hanteras aspekten bland annat genom att eleven ombeds att 

skriva två olika bråk till samma figur. Det vill säga att 
1

2
  även exempelvis kan skrivas 

som 
3

6
 ,  

2

4
, 
5

10
  eller 

4

8
  (se bild 6). Samma hantering av likvärdighet av bråk går att finna 

i exempelvis en annan uppgift där samma värde av bråk går att skriva på olika sätt (se 

bild 7). I Koll på matematik 5A sker hanteringen av bråkets likvärdighet genom att en 

hel går att skrivas som exempelvis 
5

5
, 
8

8
, 
10

10
  och 

7

7
 (se bild 8). Delen av helheten 

presenteras alltså med stöd av bilder i båda läromedlen. Ett annat exempel på hur 

läromedlet i Koll på matematik 5A presenterar en uppgift som handlar om bråkets 

likvärdighet är när eleverna exempelvis får det givna bråktalet 
1

3
 som sedan skall 

omvandlas till sjättedelar och niondelar (se bild 9). 
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Bild 6: Likvärdiga bråk i form av olika figurer där värdet är detsamma. MatteDirekt 

Borgen 5B. Illustratör: Yann Robardey 

 
Bild 7: Likvärdiga bråk i form av tal och symbol i form av spindlar där värdet är 

detsamma. MatteDirekt Borgen 5B. Illustratör: Yann Robardey 

 
 

Bild 8: Likvärdiga bråk i form av olika figurer där värdet är detsamma. Koll på 

matematik 5A. Illustratör: Yann Robardey 

 
 

 
Bild 9: Likvärdiga bråk i form av tal och skrift där värdet är detsamma. Koll på 

matematik 5A. Illustratör: Yann Robardey. 

MatteDirekt Borgen 5B hanterar även de avgörande aspekterna inom bråktal genom 

att eleverna exempelvis få se hur olika bråkuttryck förhåller sig till en specifik helhet. 

Det vill säga att bråket blir en andel av en bestämd helhet (se bild 10). Tidigare 

uppgifter har även varierat den specifika givna helheten i form av exempel som 

böcker, fladdermöss, ljus, kvastar, sidantal och spindlar. I Koll på matematik 5A 

hanteras även den avgörande aspekten genom att bråkuttryck kan sättas in i större 

sammanhang med olika enheter som helheter. Exempelvis uppmanas eleven i en 

uppgift att lösa vad 
3

4
  av 24 frukter är eller vad 

2

9
  av 27 valpar är. Bråket sätts in i ett 

större sammanhang där eleven får möta samma typ av problem fast med olika värden 

(se bild 11). 
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Bild 10: Olika bråkuttryck som förhåller sig till en specifik helhet. MatteDirekt 

Borgen 5B. Illustratör: Yann Robardey. 

 
 

 
Bild 11: Olika bråkuttryck som förhåller sig till en specifik helhet. Koll på 

matematik 5A. Illustratör: Yann Robardey. 

6.1.1 Analys 

I båda läromedlen hanteras de avgörande aspekterna inom delen av det hela och 

bråkets likvärdighet genom kontraster och generaliseringar. Läroböckerna presenterar 

bråkuttryck med olika helheter och med olika delar. Delarna och det hela varierar 

alltså och en kontrastering sker i de båda läromedlen. Bildstödet i form av olika 

geometriska figurer i uppgifterna (se bild 6 och 8) gör det även lättare för eleven att 

se hur delen förhåller sig till bråkets helhet. Eftersom delen genom helheten 

presenteras i olika sammanhang med olika representationer i båda läromedel, finns 

även underlag för generalisering i uppgifterna. Eleverna får då möta samma typ av 

problem, där lärandeobjektet sätts in i olika sammanhang (Lo, 2014). 

Läroböckerna hanterar dock innehållet något olika då läromedlens fokus på 

utformning av uppgifterna skiljer sig åt. Ett exempel på detta är när läroböckerna 

presenterar olika former av geometriska figurer i en uppgift där samma typ av innehåll 

formuleras på olika sätt (se bild 6 och 8). Både bråkets del och helhet samt bråkets 

likvärdighet uttrycks alltså genom ett variationsmönster med hjälp av kontraster vilket 

visar på generalisering. Uppgifternas variation i båda läromedlen gör att skillnader 

skapas och desto fler skillnader samt variationer eleverna får möta desto bättre 

utvecklas elevernas förståelse (Holmqvist, 2014). 
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6.2 Hur hanterar läromedel de avgörande aspekterna inom 

decimaltal? 
Avgörande aspekt: positionssystemets betydelse  

Genom analysschema 2 har vi kunnat konstatera att det förekommer kontraster och 

generaliseringar i de båda läromedlen inom decimaltal. Utifrån de angivna sidorna i 

detta analysschema synliggörs kontraster och generaliseringar och där följande 

exempel som redovisas är tagna från. Genomförandet av datainsamlingen beskrivs 

steg för steg i bilaga 2. 

 
 

I Koll på matematik 5A hanteras den avgörande aspekten att skilja ett tals olika delar 

åt genom att introducera en bild som representerar ett positionssystem. Det här sker i 

läromedlet på ett grundläggande sätt genom att eleverna får se vad som skiljer ett tals 

olika delar åt. Ett exempel på hur hanteringen sker när talets olika delar skall urskiljas 

är när eleverna i en uppgift ombeds att dela upp talet i olika talsorter (se bild 12). 

Ännu ett exempel på hur läromedlet hanterar den avgörande aspekten inom decimaltal 

är när ett decimaltal skall placeras ut på en tallinje (se bild 13). 

 
Bild 12: Urskilja talets olika delar genom att dela upp talen i talsorter. Koll på 

matematik 5A. Illustratör: Yann Robardey. 

 
Bild 13: Urskilja talets olika delar genom att visa vilket tal pilen pekar på i 

tallinjen. Koll på matematik 5A. Illustratör: Yann Robardey 

I MatteDirekt Borgen 5B hanterar läromedlet den avgörande aspekten inom 

decimaltal genom att exempelvis låta eleverna i en uppgift placera ut olika decimaltal 

vid närmsta heltal med hjälp av avrundning (se bild 14). Genom att talen som eleverna 

uppmanas att placera ut varierar i olika värden, visar läromedlet att en variation sker. 
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Det vill säga att tiondelarna i talet varierar, och därför varieras även talets avrundning. 

MatteDirekt Borgen 5B visar även på exempel där uppgifter bjuder in eleverna till att 

se hur en tallinje varierar. Ett exempel är att eleverna skall reda ut vilket decimaltal 

pilarna pekar på medans tallinjerna varierar i värde (se bild 15). 

 
Bild 14: Placera ut olika decimaltal vid närmsta heltal med hjälp av avrundning på 

en tallinje. MatteDirekt Borgen 5B. Illustratör: Yann Robardey. 

 
Bild 15: Tallinjer med varierande värde där olika decimaltal skall placeras ut. 

MatteDirekt Borgen 5B. Illustratör: Yann Robardey. 

Genom att synliggöra decimaltalets olika delar samtidigt som uppgifterna kombineras 

med olika representationer hanterar även MatteDirekt Borgen 5B decimaltalets 

betydelse. Eleverna uppmanas i olika uppgifter i boken att avrunda eller sätta in 

decimaltal i olika sammanhang och samband där tiondelen samt hundradelen skall 

avrundas. Olika representationer sker exempelvis med tallinjer eller i form av olika 

bilder, där även decimaltalets enhet varieras och avrundas som exempelvis kronor, 

kilogram och längd. Hanteringen av decimaltalets betydelse sker på samma sätt i Koll 

på matematik 5A genom att tiondelarna och hundradelarna sätts in i ett större 

sammanhang i form av olika representationer. Representationerna är bland annat 

tallinjer, tabeller och olika bilder. Inom bildrepresentationerna i läroboken finns 

exempelvis en uppgift där eleverna skall skapa egna symboler i bilder för talets olika 

delar. Det vill säga att olika symboler symboliserar eller representerar talsorterna var 

för sig.  

6.2.1 Analys 

I båda läroböckerna hanteras den avgörande aspekten av positionssystemets betydelse 

utifrån kontrastering och generalisering men på något skilda sätt.  Koll på matematik 

5A tar upp decimaltalets olika värden på ett grundläggande sätt via exempelvis ett 

positionssystem. Med positionssystemet som stöd kan eleverna enklare urskilja talets 

olika delar. En kontrastering sker även genom att decimaltalen varieras i olika 

uppgifter, vilket betyder att tiondelar och hundradelar varierar i olika tal, men 

positionen för delarna förbli densamma. MatteDirekt Borgen 5B hanterar kontrasterna 



 

17(28) 

 

på något annat sätt då det är avrundning av decimaler som är i fokus. 

Positionssystemet presenteras inte och därför blir hanteringen av kontrasterna något 

annorlunda. Det här med avseende av att MatteDirekt Borgen 5B är en B-bok och har 

presenterat decimaltal i tidigare lärobok MatteDirekt Borgen 5A. Även om båda 

läromedlen hanterar decimaltalets olika positioners värden på olika sätt, finns ett 

underlag för en möjlig generalisering. Generaliseringen sker alltså då eleverna får 

möta samma typ av lärandeobjekt, fast i olika sammanhang där representationer även 

varieras (Lo, 2014). 

6.3 Hur behandlas sambandet mellan bråk- och decimaltal och i 

vilken utsträckning möjliggör behandlingen för eleverna att 

urskilja de avgörande aspekterna? 
 

Genom analysschema 4 framställdes resultatet av hur sambandet behandlas i de olika 

läromedlen. Eftersom vi hittade kontraster kunde vi också i nästa steg bocka av att 

vissa uppgifter även leder till underlag för generaliseringar. Exempel på detta visas 

längre ner i resultatet. Se kartläggning nedan. Genomförandet av datainsamlingen 

beskrivs steg för steg i bilaga 4. 

 
 

De båda läromedlen behandlar sambandet mellan bråk och decimal genom uppgifter 

med olika geometriska figurer, text kombinerat med bilder, samt sambandet mellan 

bråk- och decimaltalets symboliska betydelse. Koll på matematik 5A behandlar även 

sambandet med ytterligare två representationer, en tallinje samt symboliska uttryck 

kopplat till geometriska figurer (se bilaga 4). Antalet uppgifter rörande sambandet 

mellan bråk och decimal i MatteDirekt Borgen 5B resulterar totalt i 27 uppgifter. Koll 

på matematik 5A behandlar sambandet med totalt 42 uppgifter. Se resultat av 

kartläggning nedan. Genomförandet av datainsamlingen beskrivs steg för steg i bilaga 

3. 
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I de båda läroböckerna behandlas bråk- och decimaltecknets symboliska betydelse. 

Det vill säga att både bråkstrecket och decimaltecknet används i olika uppgifter. Det 

går även att finna symbolernas tecken kombinerat i samma uppgift, då uppgifterna 

går ut på att eleverna ska koppla bråket till motsvarande decimaltal (se bild 16 och 

17).  

 
Bild 16: Bråktal som skall kopplas till motsvarande decimaltal. MatteDirekt Borgen 

5B. Illustratör: Yann Robardey. 

  
Bild 17: Bråktal som skall kopplas till motsvarande decimaltal. Koll på matematik 

5A. Illustratör: Yann Robardey. 

De båda läromedlen behandlar även sambandet mellan bråk- och decimaltal genom 

uppgifter som variera med olika geometriska figurer. Det vill säga att det finns 

uppgifter i de båda läromedlen som bjuder in eleverna till att lösa uppgifter där både 

bråk- och decimaltalet ska kopplas till olika geometriska figurer (se bild 18 och 19). 

Den här typen av uppgift förekommer även i variation av olika geometriska figurer 

där kvadrat och rektangel behandlas i de båda läromedel. Koll på matematik 5A 

använder sig även av geometriska former som cirklar. De här uppgifterna (bild 18 och 

19) är även ett exempel på hur text kan kombineras med bild i de båda läromedel. 
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Bild 18: Figurer med olika värden samt uppdelningar. MatteBorgen Direkt 5B. 

Illustratör: Yann Robardey. 

 
Bild 19: Figurer med olika värden samt uppdelningar. Koll på matematik 5A. 

Illustratör: Yann Robardey. 

Sambandet behandlas även i Koll på matematik 5A genom att givna symboliska 

taluttryck av bråk- och decimaltal skall kombineras till bildrepresentationer i form av 

geometriska figurer. Exempelvis skall eleverna i en uppgift para ihop de givna bråk- 

och decimaltalen med korrekt figur i form av en cirkel (se bild 20). Något som även 

går att finna inom behandlingen av sambandet mellan bråk- och decimaltal i Koll på 

matematik 5A är en representation i form av en tallinje. I uppgiften med tallinjen skall 

eleverna ange vilket tal pilarna pekar på. De utsatta talen är då blandade i både 

decimal- och bråkform (se bild 21). 

 
Bild 20: Bråk- och decimaltal som skall kombineras till bildrepresentationer i form 

av geometriska figurer. Koll på matematik 5A. Illustratör: Yann Robardey. 
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Bild 21: Tallinje där rätt bråk- eller decimaltal skall placeras ut. Koll på matematik 

5A. Illustratör: Yann Robardey. 

6.3.1 Analys 

Genom att de båda läromedlen behandlar och tar upp skillnader av bråkstreckets och 

decimaltecknets betydelse sker en kontrastering. Eftersom behandlingen synliggör 

kontrasteringar av de olika symboliska skillnaderna, ges elever förutsättningar att 

urskilja den avgörande aspekten att skilja mellan symbolerna. De båda läromedlen 

behandlar även bråkstrecket och decimaltecknet genom att symbolerna kombineras i 

samma uppgift. Eftersom sambandet också presenteras genom olika representationer 

i form av olika geometriska figurer, text kombinerat med bilder, samt sambandet 

mellan bråk- och decimaltalets symboliska betydelse, finns även ett underlag för en 

möjlig generalisering. Eleverna får alltså möjligheten att möta sambandet i 

förhållande till olika sammanhang. Oavsett om uppgifterna utformas olika i 

varierande sammanhang, blir omvandlingen mellan bråk- och decimaltal densamma. 

De varierande uppgifterna i de båda läromedlen gör alltså att eleverna får möjlighet 

att urskilja de avgörande aspekterna med hjälp av kontraster och generaliseringar (Lo, 

2014).  

Eftersom Koll på matematik 5A behandlar fler representationer samt har fler antal 

uppgifter rörande sambandet, möjliggörs behandlingen i en bredare utsträckning än 

MatteDirekt Borgen 5B. Detta gör att eleverna i Koll på matematik 5A får en bredare 

möjlighet och variation av att kunna urskilja de avgörande aspekterna av 

lärandeobjektet. Exempelvis sker den bredare möjligheten och variationen genom att 

både bråk- och decimaltals olika symboliska uttryck kopplas till geometriska figurer 

i form av cirklar. Läromedlet väljer även ännu ett sätt att presentera sambandet på via 

en tallinje. Tallinjen synliggör då för eleverna hur de olika bråk- och decimaltalen 

förhåller sig till varandra och kontrasterna blir då ännu starkare. Båda 

representationerna leder till att kontrasterna blir synligare och chansen att komma till 

en generalisering möjliggörs för eleverna (Lo, 2014). MatteDirekt Borgen 5B 

erbjuder också en utsträckning av möjlighet att urskilja de avgörande aspekterna i 

läromedlet, men något mindre i jämförelse med Koll på matematik 5A.  Detta med 

överseende av att vi har en B-bok och att området inom decimal tidigare har 

presenterats i A-boken, som inte är granskad i denna studie. A-boken är inte granskad 

på grund av att det valda området av sambandet bråk- och decimal endast fanns i B-

boken. Däremot kompletterar båda lärarhandledningarna bråk och decimal samt 

sambandet mellan dessa i form av bland annat arbetsblad och olika elevaktiviteter.  
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6.4 Sammanfattning av lärarhandledningar 
Lärarhandledningarna kompletterar varje läromedel med arbetsblad och olika 

elevaktiviteter, vilket resulterar i att studiens alla tre frågeställningar besvaras och 

kompletteras under denna rubrik. I MatteDirekt Borgen 5B finns en tydlig 

komplettering inom bråk- och decimalräkning. Lärarhandledningen har arbetsblad 

där uppgifterna handlar om olika tals positioners värde med olika decimaltal. 

Kompletteringen sker även genom att eleverna kan få möjlighet att arbeta konkret 

med olika bråk- och decimaltal, samt samtala och resonera kring området mer 

djupgående. I Koll på matematik 5A sker även en komplettering där eleverna får 

fördjupa sina kunskaper om bråk- och decimalräkning via ytterligare arbetsblad och 

aktiviteter. Eleverna får även här möjligheten att arbeta med att utveckla kunskaperna 

inom bråk- och decimalräkning med hjälp av exempelvis laborativt material. Båda 

lärarhandledningarna innehåller även tips på hur läraren kan komplettera eller 

vidareutveckla lärobokens innehåll. Samma sak sker när sambandet mellan bråk- och 

decimaltal presenteras. Båda lärarhandledningarna erbjuder vidareutveckling och en 

chans till att befästa de matematiska kunskaperna.  
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7 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat med tillhörande analys samt metoden där 

trovärdighet och tillförlitlighet berörs. Tankar kring fortsatt forskning av området 

kommer även presenters.  

7.1  Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen delas in i tre kategorier utifrån de avgörande aspekter som 

framkommit utifrån forskningen; Del av det hela, positionssystemet och 

representationer i förhållande till sambandet mellan bråk- och decimaltal. Resultatet 

diskuteras utifrån de avgörande aspekterna från tidigare forskning, vilket resulterar i 

att studien synliggör generella slutsatser inom de tre frågeställningarna. 

7.1.1 Del av det hela 

Enligt Goldin och Shteingold (2001) finns det övergripande svårigheter som innebär 

att eleverna har svårt att förstå vad det symboliska bråket 
𝑎

𝑏
  uttrycker. För att ett 

lärande skall skapas i ett klassrum behöver även undervisningen utifrån ett 

variationsteoretiskt perspektiv ge utrymme till variation. Eftersom de båda 

läromedlen erbjuder variation av innehållet i uppgifterna där skillnader skapas och 

svårigheten av att förstå delen av det hela synliggörs, får eleverna en chans att urskilja 

lärandeobjektet (Holmqvist, 2014). Detta betyder att de båda läroböckerna ger 

eleverna en chans till att utveckla en grundläggande förmåga genom att kunna urskilja 

vad det symboliska bråket 
𝑎

𝑏
  uttrycker. MatteDirekt Borgen 5B och Koll på matematik 

5A erbjuder även exempel där bråket kan vara ett antal av olika helheter som 

symboliserar fladdermöss, ljus, kvastar och frukter. Detta betyder även att den 

avgörande aspekten som Goldin och Shteingold (2001) skriver om, hur delen kan 

förhålla sig till olika specifika helheter, även hanteras på ett grundläggande sätt i de 

båda läroböckerna.  

Enligt Rau m.fl (2014) är det även viktigt att arbeta med bildrepresentationer kopplat 

till symboliska uttryck. Båda läroböckerna erbjuder bilder kombinerat med att 

eleverna skall skriva olika symboliska bråkuttryck i samma uppgift, vilket kan ses 

positivt. Däremot beskriver Goldin och Shteingold (2001) att bara för att eleverna 

behärskar att se hur delen och det hela förhåller sig till en bildlig form betyder detta 

inte att kunskapen inom bråkräkningen är fullständig. Det kan vara en viktig 

avgörande aspekt att tänka på i framtiden när ett läromedels innehåll skall användas. 

Detta betyder att även om båda läromedlen innehåller bildrepresentationer kopplat till 

de symboliska bråkuttryck, som enligt Rau m.fl (2014) bidrar till att eleverna har 

lättare att förstå bråkräkningen, behöver även Goldin och Shteingolds (2001) tankar 

övervägas om att eleverna inte har utvecklat en fullständig förståelse. Detta kan göra 

att eleverna lär sig att automatiskt räkna delarna, och förstår sedan inte varför och hur 

delen och helheten förhåller sig till varandra. Båda läromedlen innehåller bilder som 

kan inverka som ett stöd för eleverna men som även kan göra uträkningen något 

förenklad. Slutsatsen blir att även om de olika läromedlen bidrar med exempel av 

olika representationer behöver även läraren vara uppmärksam på hur innehållet i 

uppgifterna varieras. Därför bör även lärarhandledningen kontinuerligt behandlas 

eftersom den kompletterar med exempelvis elevaktiviteter och laborativa material.  
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7.1.2 Positionssystemet 

I Koll på matematik 5A ligger fokus på att skapa ett innehåll i uppgifterna som 

möjliggöra att främja elevernas kunskaper om ett decimaltals olika positioner. 

Läromedlet synliggör detta genom att konkret visa eleverna hur ett positionssystem i 

form av en faktaruta fungerar. Enligt Lortie-Forgues, Tian och Siegler (2015) så kan 

en möjlig svårighet för eleverna vara att förstå att ett tals värde förändras om en nolla 

läggs till på höger sida av ett heltal eller inte förändras om en nolla läggs till på höger 

sida av ett decimaltal. Eftersom Shaughnessy (2011) även beskriver hur vanliga 

missförstånd kan uppstå när eleverna skall placera ut talet 0,08 på en tallinje men 

markerar talet vid 0,8, betyder även detta att det är en återkommande svårighet att 

skilja ett tals olika talsorter åt. Koll på matematik 5A ger eleverna tillgång till att få 

stöd av ett bildligt positionssystem, vilket betyder att eleverna får chansen till att 

synliggöra talets olika ental, tiondelar och hundradelar. Däremot presenteras inte 

positionssystemet som ett bildligt hjälpmedel i MatteDirekt Borgen 5B. Detta kan ses 

som att Koll på matematik 5A hanterar de avgörande aspekterna utifrån tidigare 

forskning mer djupgående än MatteDirekt Borgen 5B. Det här då med avseende att 

MatteDirekt Borgen 5B är en B-bok och har presenterat decimaltal i tidigare lärobok 

MatteDirekt Borgen 5A.  

Lortie-Forgues, Tian och Siegler (2015) beskriver även vikten av att muntligt 

benämna varje decimaltals olika delar. Även här visar Koll på matematik 5A på en 

bredare hantering. Innehållet i de olika uppgifterna bjuder in eleverna till att 

exempelvis läsa ett tals olika delar för att sedan markera talets värde på en tallinje. 

Exempelvis där eleverna skall placera ut de skrivna ”3 ental 5 tiondelar” på en tallinje 

(se bild 13). Liknande sker även i MatteDirekt Borgen 5B där eleverna skall reda ut 

vilket tal pilarna pekar mot på en tallinje (se bild 15) men där majoriteten av 

uppgifterna handlar om att avrunda ett decimaltal. Noggrannheten och utförligheten 

av att läsa och skriva ut varje tals delar blir då inte lika tydlig i MatteDirekt Borgen 

5B utifrån Lortie-Forgues, Tian & Sieglers (2015) beskrivning kring vikten av att 

muntligt benämna varje talsort för sig. Vikten av att vara tydlig med talets olika delar 

behandlas alltså mer djupgående i Koll på Matematik 5A men återigen i avseende med 

att MatteDirekt Borgen 5B är en B-bok och har presenterat decimaltal i tidigare 

lärobok MatteDirekt Borgen 5A. Det blir därför väldigt tydligt att hanteringen av de 

avgörande aspekterna som benämns utifrån tidigare forskning kan komma att skiljas 

i en B-bok, kontra en A-bok i olika läromedelsserier.  

Sammanfattningsvis kan därför en generell slutsats dras genom att en lärare behöver 

vara noga och uppmärksammad på att granska varje läromedelsserie var för sig, då 

både innehållet och strukturen behandlas olika. Det vill säga att uppmärksamma att 

inte ta förgivet att bara för att eleverna under höstterminen har arbetat med en A-bok 

i en specifik läromedelsserie, inte kan övergå till en annan serie för att arbeta med en 

B-bok. Olika områden, som i detta fall decimalräkning, arbetas med på olika sätt där 

varje del presenteras i olika steg, tidsperioder och där återigen läromedlens innehåll 

och struktur skiljer sig åt. Detta kan möjligen riskera att eleverna missar behandlingen 

av olika avgörande aspekter som tidigare forskning visar är viktigt för en 

grundläggande matematisk förståelse. Däremot om Rau m.fls (2014) tankar skulle 

övervägas om att eleverna påverkas positivt av att få chansen att återkoppla till 

tidigare kunskaper, skulle vi inte se det som något negativt om MatteDirekt Borgen 
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5B kunde komplettera med ett bildligt stöd av positionssystemet för eleverna. Detta 

skulle möjligen skapa en trygghet och inverka som ett hjälpmedel även under den 

centrala delen av avrundningen inom decimalräkningen i läroboken MatteDirekt 

Borgen 5B. Eleverna skulle då få chansen att återkoppla till tidigare kunskaper för att 

få ännu en chans att befästa kunskaperna om ett tals olika talsorter.  

7.1.3 Sambandet 

Elevernas begreppsmässiga förståelse kring bråk och decimaltal har enligt Nicolaou 

och Pitta-Pantazi (2016) en stor betydelse för att utveckla den övergripande 

förståelsen kring sambandet av bråk- och decimaltal. Genom att både Koll på 

matematik 5A och MatteDirekt Borgen 5B behandlar bråk- och decimaltecknets 

symboliska betydelse, får eleverna en möjlighet att kunna gå vidare i sin förståelse 

kring sambandet. Det vill säga att de båda läroböckerna möjliggör chansen för 

eleverna att arbeta med både bråkstrecket och decimaltecknets betydelse i en och 

samma uppgift. Eftersom Koll på matematik 5A även i området kring decimalräkning 

presenterar ett bildligt positionssystem, blir decimaltecknets betydelse mer tydligt. 

Detta gör att Nicolaou och Pitta-Pantazis (2016) beskrivning kring hur elevernas 

metodiska- och strategiska förmågor bör kompletteras med att sträva efter en bredare 

begreppsförmåga, behandlas starkare i Koll på matematik 5A än MatteDirekt Borgen 

5B. Eftersom Goldin & Shteingold (2001) stärker att det är viktigt att läraren gör 

medvetna val av att använda sig av olika generella representationer kan det då vara 

viktigt att återigen reflektera kring hur lärarhandledningen väljer att komplettera olika 

uppgifter. Det vill säga att slutsatsen återigen faller på att lärarhandledningen bör vara 

en del av arbetet då den erbjuder eleverna ännu fler möjligheter till att lära sig om 

sambandet inom bråk- och decimaltal på olika sätt.  

Eftersom Wong (2013) beskriver hur missförstånd kan synliggöras via en tallinje men 

även underlätta förståelsen av sambandet för eleverna, är det av intresse att se hur 

innehållet av uppgifter om tallinjen framkom i resultatet. Det är nämligen här 

slutsatsen kan dras att de både läromedel skiljer sig åt inom sambandet av decimal- 

och bråkräkning. Koll på matematik 5A erbjuder uppgifter som innehåller en 

representation i form av tallinje vilket MatteDirekt Borgen 5B inte gör när både bråk- 

och decimaltal skall placeras ut i samma uppgift. Observera att tallinjen är något som 

förekommer i båda läroböckerna, men då när bråk- och decimaltal arbetas med 

separat. Då behandlas även tallinjer som inte bara utgår utifrån 0 och 1, vilket 

Shaughnessy (2011) stärker är viktigt eftersom eleverna möter en variation av tallinjer 

där värdet på helheten varierar. Det är alltså när både ett decimal- och ett bråktal skall 

placeras ut på en tallinje som skiljer de båda läroböckerna åt. Eftersom både bråk- 

och decimaltal skall placeras ut på en tallinje i Koll på matematik 5A kan detta ses 

som positiva fördelar genom att tallinjen synliggör för eleverna hur de olika bråk- och 

decimaltal förhåller sig till varandra och där kontraster blir ännu starkare. Eftersom 

Wong (2013) även menar på att tallinjen inte bara kan synliggöra missförstånd utan 

även kan komma att hjälpa elevernas utveckling inom att förstå sambandet blir 

behandlingen av denna avgörande aspekt tydligare i Koll på matematik 5A. Om 

studien även utgår ifrån Goldin & Shteingolds (2001) beskrivning om hur tallinjen 

kan användas som ett konkret material för eleverna behandlas även forskarnas 

beskrivning om hur visuella bilder kan skapas utifrån den konkreta tallinjen i 

läroboken.  
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Eftersom bildrepresentationer enligt Williams, Mendiburo och Hasselbring (2013) i 

form av geometriska figurer kan påverka bråkräkningen kan möjligen även 

sambandet av bråk- och decimaltal påverkas av dessa representationer. Forskarna 

skriver att det är enklare för eleverna att se sambandet när bråktal är kombinerat med 

någon typ av bildrepresentation i form av fyrkanter och cirklar. Däremot kan en figur 

i form av trianglar kombinerat med bråktal göra det svårare och mer utmanande för 

eleverna. Variation av representationer är även enligt Roos och Trygg (2018) viktigt 

då eleverna som har svårt att växla mellan olika representationer inom ett specifikt 

område kan falla tillbaka istället för att kunna fortsätta arbeta framåt vid vissa typer 

av uppgifter. MatteDirekt Borgen 5B varierar de geometriska figurerna i form av 

kvadrater och rektanglar medan Koll på matematik 5A varierar de geometriska figurer 

med både kvadrater, rektanglar och cirklar i samband med sambandet när bråk- och 

decimaltal behandlas. Koll på matematik 5A varierar även ett mönster i en av 

rektanglarna där trianglar placerats ut inuti rektangeln, vilket gör att Williams, 

Mendiburo och Hasselbrings (2013) beskrivning av att eleverna får en större 

utmaning behandlas. Däremot kan bildrepresentationernas verkan vara beroende av 

elevernas förkunskaper.  Detta kan betyda att vissa representationer både kan bli 

svårare och leda till en förvirring, men däremot för de elever som utvecklat en djupare 

matematisk förståelse kring sambandet kan bildrepresentationernas bredare variation 

leda till mer utmanande uppgifter. Slutsatsen blir då att Williams, Mendiburo och 

Hasselbrings (2013) beskrivning kring att det blir en avgörande fråga om hur läraren 

kontinuerligt arbetar med representationerna bekräftas och bör uppmärksammas.  

Däremot är det inte bara geometriska figurer som kan påverka elevernas förståelse 

kring bråk- och decmialräkning. Wong (2013) beskriver även om hur missförstånd 

kan bli synliga via en tallinje, samtidigt som forskaren även beskriver hur en viss 

förvirring kan ske när eleven skall sätta ut både ett decimal- och bråktal på en och 

samma tallinje. Detta betyder att eleverna behöver besitta en djupare förståelse för att 

kunna hantera sambandet av både ett bråk- och decimaltal på samma tallinje. Vilket i 

sin tur innebär att MatteDirekt Borgen 5B:s hantering av att inte blanda in både bråk- 

och decimaltal på samma tallinje även kan inverka som positivt. Som slutsats kan 

alltså båda läroböckernas olika innehåll gällande tallinjen verka positivt hos eleverna 

beroende på förkunskaper. Oavsett om ett läromedel har färre eller fler 

representationer eller alternativt fler uppgifter kring ett specifikt område betyder det 

inte att det upplägget specifikt passar en elevgrupp bättre eller sämre. Eftersom Rau 

m.fl. (2014) beskriver även att bearbetningsfasen att befästa kunskap tar tid, behöver 

läraren som använder ett läromedel samtidigt vara noggrann med att alla områden 

skall berörs. Här stärks även Nordenlöws (2015) tankar om att en lärare behöver vara 

uppmärksam på att inte påskynda lärandeprocessen. Slutsatsen tyder på att det därför 

kan kommas bli en balansgång av att överväga i vilken utsträckning innehållet har 

variation av uppgifter, samtidigt som innehållet skall anpassas till en specifik 

elevgrupp utifrån en given tidsplan. Därför blir MatteDirekt Borgen 5B ett bra 

exempel där inte för många olika slags representationer blandas in vilket då kan vara 

positivt, samtidigt som Koll på matematik 5A är ett bra exempel på om man vill att 

eleven ska få fler möjligheter att behandla olika representationer på något fler olika 

sätt.  
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7.2 Metoddiskussion  
Läroböckerna valdes ut ur ett bekvämlighetsurval, vars innehållsförteckning påvisade 

vårt valda område bråk och decimal (Denscombe, 2018; Bryman, 2001). Eftersom vi 

även analyserade och granskade varje läromedels egen kontext var för sig, gjorde 

detta att vi kunde jämföra helheterna av de olika läromedlen. Eftersom varje lärobok 

granskades en i taget för att sedan göra en komparativ analys, förhåller sig även 

studien till vetenskapsrådets etiska principer genom att resultatet grundas i så möjlig 

rättvisa som möjligt.  

Då studien är baserad på en läromedelsgranskning har innehållet i de två läroböckerna 

analyserats med hjälp av olika scheman för att få ett så tydligt och strukturerat resultat 

som möjligt. Utifrån resultatet där olika analysscheman användes för att underlätta 

kartläggningen kunde även likheter och skillnader synliggörs. Eftersom den teoretiska 

utgångspunkten utgick från variationsteorin och studiens två läromedel blev resultatet 

bunden till dessa val.  

7.2.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Fördelen med att granska olika läromedel gör att jämförelsen mellan de valda 

läromedlen i denna studie bidrar till en bättre förståelse av de företeelser som var av 

intresse. Genom att studien hade en förbestämd och tydlig metod som genomförandet 

kunde följa redan innan resultat- och analysdelen påbörjades, blev studiens resultat så 

genomskinligt som möjligt (Bryman, 2001). Studien valde även att räkna de uppgifter 

som berörde sambandet mellan bråk- och decimaltal i ett analysschema. Detta gjordes 

för att få ett så tillförlitligt svar som möjligt för att förhindra att en orättvis komparativ 

analys genomfördes. I denna studie kan även vissa generaliseringsbara resultat bli 

synliga men däremot om fler läromedel hade analyserats hade möjligen fler 

generaliseringar bekräftats. Om det även hade funnits mer avsatt tid för att mer 

djupgående arbeta med forskningsbakgrunden skulle möjligen fler avgörande 

aspekter hittats och resultatet då förmodligen blivit annorlunda. Det skall även 

övervägas att möjliga felkällor kan ha uppkommit eftersom antalet uppgifter om 

sambandet räknats manuellt i studien. Detta kan påverka att studien får en lägre 

reliabilitet, även att den förbestämda analysmetoden bidrar till en högre reliabilitet 

(Bryman, 2001). 

7.3 Fortsatt forskning  
Under arbetes gång med studien har tankar och funderingar kring undervisning, 

tillgångar samt olika avgränsningar dykt upp. Exempelvis har intresset för att studera 

vidare kring läromedlens kompletterande digitala material diskuterats samt i vilken 

utsträckning olika skolor har tillgång för att kunna bruka materialet. Detta hade krävt 

framtida observationer och intervjuer.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Analysschema 1 

 

 
 

Genomförande: 

 
• Granska innehållsförteckningen - vart i boken presenteras det valda området 

om bråktal? Anteckna sidorna i respektive ruta.  

• Granska de angivna sidorna och kolla efter kontraster och underlag för 

generaliseringar i uppgifterna. Om det finns, kryssa i rutorna.  
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Bilaga 2 - Analysschema 2 

 

 
 

Genomförande: 

 
• Granska innehållsförteckningen - vart i boken presenteras det valda området 

om decimaltal? Anteckna sidorna i respektive ruta.  

• Granska de angivna sidorna och kolla efter kontraster och underlag för 

generaliseringar i uppgifterna. Om det finns, kryssa i rutorna. 
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Bilaga 3 - analysschema 3 

 

 
 

Genomförande: 

  
• Kartlägg hela boken för ett mer tillförlitligt resultat. 

• Skriv de sidor där uppgifter med sambandet existerar.  

• Sammanställ antal uppgifter som berör sambandet och skriv in det i korrekt 

kolumn.  
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Bilaga 4 - Analysschema 4  

 

 
 

Genomförande:  

• Granska varje uppgift från analysschema 3, för att se vilka typer av 

representationer som förekom i respektive bok. 

• Skriv representationerna i kolumnerna för kontraster. 

• Om representationen förekommer flera gånger - Kryssa i rutan för 

generalisering. 
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Bilaga 5 - e-postmeddelande till utgivare av läromedlen 
 

Hejsan! Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som studerar 

Grundlärarprogrammet 4–6. Vi skriver just nu vårt självständiga arbete kring bråk- 

och decimaltal. Vi ska analysera olika läromedel och undrar om vi får tillstånd att 

analysera och använda oss av bilder och exempel från läroboken Koll på matematik 

5A och MatteDirekt Borgen 5B?  

Syftet med denna studie är att genom läromedelsgranskning kartlägga hur läromedel 

hanterar de kritiska aspekterna inom bråk- och decimalform samt hur området 

introduceras i en/två/tre olika läromedel för årskurs 5. 

Vi undrar även om ni skulle vilja bidra med lärarhandledning till Koll på matematik 

5A och MatteDirekt Borgen 5B? De tillhör sedan Linnéuniversitet för tillgång till 

övriga studenter.  

Hälsningar  

Isabella och Felicia  

 

 


