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ABSTRAKT  

Syftet var att, utifrån en läromedelsanalys, belysa hur många olika representationsformer som 

finns. och identifiera hur dessa representeras i läromedlen. Detta när elever har svårigheter att 

lära sig bråktal. Utifrån Behr, Lesh, Post och. Silvers (1983.s. 3) studie kunde uppgifterna i 

läromedlen kategoriseras som en del av en helhet, som en relation mellan två mängder, som 

förhållande mellan två enheter (exempel hastighet), som en kvot mellan två tal, som ett tal på 

en tallinje, som  bråktal med koppling till ett decimaltal och som bråktal som en 

förändringsfaktor. De tal som inte kan kategoriseras enligt dessa presentationsformer är övriga 

tal i denna studie. Studien kom fram till att del av helhet representerades mest av cirklar speciellt 

på grundnivå medan andra former finns i svårare delar av läroböckerna. Detta trots att Ball 

(1990) kom fram till att rektanglar kanske kan vara ett bättre presentationsalternativ för andelar 

i udda tal. Eleverna får träna procedurförmåga till största delen i alla läromedlen medan andra 

förmågor får mindre utrymme i läromedlen. Alla de olika läromedlen kan behövas i 

undervisningen som komplement till varandra. Detta när det finns fler övningar inom en 

representation som eleven kan träna på om det behövs för att underlätta lärandet. 
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INLEDNING 

Genom praktikperioder och fältstudiedagar har vi sett hur flera pedagoger endast använder sig 

av matematikboken, och att de sällan går utanför bokens utformning. Pedagogen följer boken 

med både ordningen och innehåll. Det betyder att matematikboken bör innehålla alla delar från 

läroplanen för matematik, för att kunna ge en god kunskapsutveckling som möjligt, hos eleverna 

(Bergsten, Häggström & Lindberg 1997). Även Skolinspektionen (2009) skriver i sin rapport 

att ” Undervisningen är starkt styrd av läroboken och att detta kan få till följd att eleverna får 

mindre möjligheter att utveckla de olika kompetenserna problemlösningsförmåga, logiska 

förmåga eller sätta in matematiska problemet i ett sammanhang utan bara använder 

procedurförmåga. Elever behöver således utveckla en god förståelse för matematiska begrepp, 

till exempel bråk: Detta eftersom det ger en grundläggande förutsättning, för att kunna bygga 

vidare på en bredare kunskap inom ämnet matematik (Häggblom, 2013).Även Braithwaite 

(2018) menar att kunskap inom bråk är avgörande för den numeriska utvecklingen inom 

matematiken. Bråkkunskap är också viktigt för yrkesmässig framgång när många idag använder 

bråk, decimaler eller procentsatser i sitt arbete. 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11 (Skolverket, 2017) 

framhåller att eleverna genom undervisningen, ska ges förutsättningar att utveckla 

grundläggande matematiska begrepp, metoder och deras användbarhet. Häggblom (2013) 

menar att representationen i matematik och begreppsförmågan hör samman. Begreppsförmågan 

är en komplex förmåga som utvecklas på olika sätt hos eleven, och om eleven får möjlighet att 

möta uppgifterna i olika representationer kan denna förmåga utvecklas lättare. Eleverna har ofta 

ingen uppfattning, om de mål de ska nå inom matematiken, när detta ofta inte presenteras för 

eleven i klartext (Häggblom 2013). Alla skolor har sin egen undervisning, vilket gör att 

skolornas undervisningskvalitet är ojämn, i förhållande till nationella mål och riktlinjer. Vidare 

skriver skolinspektionen att undervisningen i skolan ska anpassas utifrån varje elev och dess 

behov av stöd. Pedagogen ska utgå ifrån elevens tidigare erfarenheter och kunskaper för att 

kunna stödja eleven i deras fortsatta kunskapsutveckling. För att eleven lättare ska ta till sig 

matematikkunskaper krävs det att pedagogen har varierad undervisning. Att det finns en balans 

mellan kunskaper i matematik och kreativa problemlösningsuppgifter. 

Matematikundervisningen i skolan är idag är ofta inte anpassad, för att möta elevernas olika 

förutsättningar och behov. Gemensamma diskussioner i helklass eller i par med samtal i 

matematik sker mer sällan. Det får till konsekvens att eleverna får mindre möjligheter att 

utveckla sin problemlösningsförmåga och att utveckla logiska resonemang. De får svårare att 

sätta in det matematiska problemet i sitt sammanhang (Skolinspektionen 2009). Engagerade 

lärare kan dock utveckla matematikundervisningen och göra den mer motiverande (Thorén, 

2009). 

 

Genom att variera undervisningen får eleverna omväxling i sitt lärande och 

matematiska strategi kan förklaras på olika sätt. Enskild uppgiftslösning i lärobok 

kan med fördel varvas med lärarledda genomgångar i helklass. Gruppdiskussioner 
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vid exempelvis problemlösning ger motivation och självkänsla då strategier för 

lösningar diskuteras och alla elevers kunskap tas tillvara. Detta är något som 

lärarna också instämmer i Thorén. M. (2009 s.58) 

 

Bergqvist, Bergqvist, Boesen, Helenius, Lithner, Palm & Palmberg (2009) studie visade 

matematikboken används 50-100 % av lektionstiden. Pedagogerna använder sig av läroboken, 

för att de räknar med att läroboken hjälper eleven, att nå de uppsatta målen i kursplanen. Boken 

ska vara lätt att arbeta självständigt med för eleverna. Vissa lärare arbetar både laborativt, och 

med diskussioner inom matematiken, medan andra förlitar sig helt på boken. Pedagogerna 

nämner läroboken som ett stort stöd i undervisningen. De behöver mindre tid för planering, om 

de följer boken, och håller elever sysselsatta med enskilt arbete. Då kan pedagogen hjälpa de 

som behöver extra stöd. Läroboken väljs i varje skola utifrån den budgetram som skolan har.  

 

I denna studie har jag utgått ifrån att den matematiska undervisningen är styrd av läroboken och 

fokus har varit att studera hur tal i bråkform hanteras i läromedlen.   

 

BAKGRUND 

  

Ball (1990) menar att lära sig att lära sig och förstå matematikens bråk är inte lätt. Hon försökte 

i studien se hur olika representationer inom matematiken kunde nyttjas för att eleven skulle lära 

sig inom matematikens bråk. Hon använde sig av klassrumsundersökningar för att se hur elever 

delade ett dussin kakor. Det kom fram att eleverna i regel valde runda kakor. Pedagogen 

försökte förklara att det var lättare med rektangulära kakor när de skulle dela i ojämna antal. 

Att visa representationen en del av helhet kan visas på olika sätt för att dela den hela kakan i 

mindre bitar. Ball (1990) arbetade för att hitta en matematisk modell som kunde användas för 

att representera bråk. För att eleven skulle kunna jämföra de olika bråken med olik andel.  

 

Det resultat Ball (1990) kom fram till var att det som eleverna hade svårt för i hennes 

undersökning var att de inte förstod att alla delar måste ha samma form från början även om 

delarna i varje helhet var olika. Som exempel att alla hade form som en rektangel men att en 

var delad i tredjedelar och den andra i femtedelar. Sedan skulle eleven avgöra vilken som var 

störst. De uppgifter som hade både siffror och en bild gav större förståelse för andelen i bråket 

än om det bara var en bild. De hade svårt att förstå att fem femtedelar var lika med tre tredjedelar 

när tredjedelarna var större i formen och inte exakt lika stora. Eleverna hade svårt med att få 

det att gå ihop när de storleksmässigt jämförde de olika delarna istället för att se det som en del 

av en helhet (Ball 1990). 

 

Den vanligaste delningen var i halvor medan tredjedelar, och femtedelar var mer ovanligt. 

Förståelsen för hälften klarade många elever bra. De kunde hitta både hälften av en helhet enhet 

och hälften av en uppsättning av olika saker. Många kunde hitta hälften på en nummerrad. 
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Många skulle klara att dela i fjärdedelar utifrån att tiden kan delas i fjärdedelar Många elever 

var också bekanta med fjärdedelar genom bakning att fyra fjärdedels kopp var en hel kopp. En 

fjärdedel kan också betyda 25 (som i "en fjärdedel av en krona"). Detta hade en del elever svårt 

för.  Ibland kunde eleverna tänka lite fel i samband med skuggade fält i en figur. Eleverna ansåg 

att en två femtedelar av skugga i en figur var mer än halva skuggad i den andra figuren Detta 

för att det var fler fält som var skuggade. Att dela hela kakorna var lätt för eleverna sedan fick 

några av dem svårigheter att dela i tre, fyra, fem eller flera delar på de sista kakorna. Här 

kommer svårigheter om eleven haft runda kakor. Om eleven istället valt rektangulära kakor 

kunde dessa delas lättare.  

 

Behr, Lech, Post & Silver (1983) menar att bråk begreppet var det mest komplexa och viktiga 

inom matematiken som eleven kunde möta under sina första år. Detta för att det ger grunden 

till att förstå även andra delar av matematiken. De såg att eleverna fick problem att förstå 

bråkuppgiften om det fanns delar som kunde vilseleda hur de skulle tänka. Bilden var en cirkel 

delad i fyra delar. Den ena fjärdedelen var delad ytterligare tre gånger så att den inom denna 

fjärdedel blev 3/12 . Eleverna hade svårt att räkna ut hur många 12 delar som skulle rymmas i 

hela cirkeln. 

 

Behr, Lech, Post & Silver (1983) fick i sin undersökning fram att det bäste sättet att presentera 

bråk genom en modell istället blev till ett försök att ta fram alla möjliga modeller för att visa 

det givna bråket. Till exempel kan  pappersvikning vara utmärkt för att representera del av 

helhet eller motsvarande fraktioner, men kan vara vilseledande för att representera förhållande 

mellan två mängder. En konkret modell passar kanske ett barn medan det inte passar det andra 

när alla barn lär sig olika. Det gäller för pedagogen att ta fram rätt material som passar den typ 

av bråk –uppgifter som eleverna ska räkna just vid det tillfället. (Behr, m.fl. 1983) Ball (1990) 

såg att många elever valde cirkeln istället för en rektangel och delade då cirkeln i olika delar 

och inte som det oftast skulle bli med lika stora delar i en rektangel. Hon kunde se att elevernas 

definitioner av ett bråk var begränsad och problematisk. Därav måste eleverna få olika 

representation av bråken så att de lättare förstår hur de ska lösa uppgiften. Genom att koppla 

samma geometri och mätning kunde eleven få en djupare förståelse för bråk och genom 

mätningen få en figur som går att dela i lika stora delar.  

 

Den slutsats som Ball (1990) kom fram till var att en lärare måste ge eleven verktyg vilket kan 

innebära att ett bråk presenterad som en rektangel istället för en cirkel eller triangel. Detta när 

det kan göra så att eleven förstår bättre hur stor del som är en del av helheten. ”Lärare i 

grundskolan verkar i allmänhet mindre benägna att använda konkreta eller visuella 

framställningar än de som är lärarstudenter. Erfarna grundlärares inriktning på och förståelse 

för matematik är också inflytande på de sätt de representerar matematik.” Ball (1990 s. 32.)” 
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Ball (1990) anser att en lärare behöver särskilda förkunskaper för att kunna presentera en 

undervisning som fokuserar på matematisk förståelse och resonemang inom som placerar 

matematiken i dess sammanhang. Hen måste konstruera ett representativt sammanhang som 

bygger på flera olika slags kunskaper. Det vill säga om det matematiska innehållet, hur en elev 

lär sig och det specifika matematikområdet bråk. De olika representationerna som kan föreställa 

en halv kan vara en halvcirkel, en linje mellan noll till ett och en maskering mitt emellan´. Det 

kan också vara en sol och ett moln och en markering mitt emellan. Alla representationsmodeller 

har sina brister. Andelar eller bråk har stor betydelse för matematiken när det har koppling till 

många andra delar av matematiken. Den matematiska förmågan ligger i elevens tankegångar 

kring att analysera och förstå fraktioner av ett bråk. Eleven måste få hjälp att bygga egna 

modeller som visar det bråk som är tänkt att visas. Till exempel fyrafemtedelar som en rektangel 

till exempel. Läraren måste förse sina elever med ett diversifierat material som stänger, cirklar 

eller annat representativt material som är delbart. Med rätt material kan eleven se att fyra 

fjärdedelar är mer än fyra åttondelar.  

Deringöls ( 2019) studie där hen undersökte lärarna i grundskolan. Hur stor kunskap de hade 

om hur lågstadieelever kunde missuppfatta uppgifterna i ämnet bråk. Deringöl (2019) kom det 

fram att lärarna hade stor information om vad eleverna hade svårt för inom matematikens bråk. 

Eleverna hade svårt att visa med modeller som stämde med bråket. De hade också svårt att dela 

upp en helhet i bråkdelar. Eleverna räknade även som om täljare och nämnare var separata tal 

och inte del av en helhet. Eleverna hade också svårt att säga vilket bråktal som var störst eller 

minst på en tallinje. Detta när de ofta ansåg att ett bråk med höga siffror var större än ett med 

lägre siffror. Eleverna hade också svårt att visa med bilder hur bråk med olika delar kunde delas 

för att visa att vilket bråk som var störst.  

 

Bayagaas. & Bossés. (2018) studie med elever i årskurs sex där de bad eleverna jämföra bråk 

och vilket som var större. Eleverna fick en uppgift med två olika bråktal skrivna algebraiskt 

31/31 och 9/9 och eleverna svarade att 9/9 var större för de hade större bitar. Här fick Ball 

(1990) samma resultat i sin undersökning att eleverna tänkte ibland inte att bitarna behövde 

vara lika stora bara alla i familjen fick lika många bitar. Att dela upp som en fraktion ger varje 

familjemedlem lika stor del av kakorna fraktionellt. Bråk skrivna som 2/4 och 3/5 sa eleverna 

att 2/4 var mindre när detta hade mindre nämnare. Ytterligare ett exempel var att eleverna ansåg 

att bråket 3/6 var det minsta möjliga att det inte gick att förkorta mera vilket de fick förklara för 

eleven att de kunde dela med det största talet och få ett ytterligare mindre tal.  

 

LÄROMEDEL 

 

I och med att  skolmyndigheten och Statens Institut för Läromedel (SIL) lades ned, så finns det 

idag ingen officiell definition av vad läromedel är (Skolverket, 2006). Redan i läroplan år 1980 

som Skolöverstyrelsen, 1980-1986 tog fram, stod det att läromedel är det elever och lärare 

kommer överens om ska använda, för att nå de av staten uppsatta målen. (Skolöverstyrelsen, 

1980) Enligt rådande läroplan Lgr11 finns det inte heller någon direkt definition av vad 
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läromedel innebär (Skolverket, 2017) Det närmaste definition av ett läromedel som finns hittas 

i skollagen kapitel 10 10 § ”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra 

läroverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.” (SFS 2010:800) Läromedel för elever 

omfattas av bland annat av läroböcker, och annat skriftligt material, som tidningsartiklar, 

uppslagsverk och skönlitteratur. Det omfattar även Internet och dataprogram, filmer och 

instruktionsvideos eller pedagogiska sällskapsspel. Vidare är konstverk, och besök i naturen, 

där djur och växter analyseras också läromedel. Det sista som nämns som lärosituation är 

studiebesök. Till läromedel hör även lärarhandledningsböcker och annat referens och 

stödmaterial som vänder sig till lärare. Dessa påverkar undervisningen av eleverna indirekt 

(Skolverket, 2006).  

Läromedel är den form av redskap som lärare använder, för att i undervisningen uppnå de mål 

och en tidsenlig utbildning enligt gällande läroplan. Läroboken är nu som då en överföring av 

kunskap, i koncentrerad form. Denna lever kvar när det är förknippat med traditioner, trots att 

utvecklingen gått framåt, och många förändringar i samhället har skett. Traditionell 

undervisning med böcker har bedömts som negativa, och ett hinder för att utvecklingen inom 

undervisning ska gå framåt (Skolverket, 2006).  

Läroboken används som läromedel när detta är förväntat, av både lärare, elever och föräldrar 

när detta används historiskt under lång tid. Det minskar också den planering som annat 

läromedel i matematik skulle medföra. Pedagogen behöver inte uppfinna material igen för var 

och en av eleverna, utan det finns klart för alla svårighetsgrader, i de matematikböcker som är 

aktuella på marknaden idag (Skolverket, 2006). Digitala läromedel är de läromededel som 

kräver dator, surfplatta, eller telefon för att kunna användas. Dessa finns tillgängliga via 

internet. Skolverket (2017a) menar att digitala läromedel ger eleverna möjlighet, att se hur 

modern teknik kan användas, för att söka en djupare kunskap inom ett ämne. Eleverna utvecklar 

sin problemlösningsförmåga och kreativitet genom att nyfiket använda den digitala resursen  

 

Håkansson, & Sundberg (2012) menar att matematikundervisning kan ske på många olika sätt 

som datorstödd undervisning, problembaserat lärande, undersökande arbetssätt, laborativt 

lärande eller tala matematik. Alla dessa arbetsformer är något som pedagogen kan använda i 

sin undervisning för eleverna. Läraren ska vara handledaren i inlärningsprocessen till den 

kunskapssökande eleven. Detta kan ha olika betydelse beroende på vad undervisningsinnehållet 

är. Läroböcker är det vanligaste lektionsmaterialet i skolorna och lektionerna är ofta upplagda 

på samma sätt. Gemensam aktivitet och sedan arbete enskilt i boken. I slutet kan klassen arbeta 

i par eller små grupper . Matematikens bråk öppnar för en variation av inlärningsmetoder och 

strategier. Ett exempel kan vara att vika ett papper eller sträcka ett gummiband på ett praktiskt 

sätt. Att se på en karta över skolan ,och befinna sig på samma plats som utgångspunkten, och 

sedan försöka räkna sig till hur stort förhållandet är. Som pedagog kanske du måste rita på 

tavlan två olika högar med bollar så att eleverna kan se förhållandet mellan två mängder. Du 

kan också presentera två enheter till exempel hastighet (Håkansson, & Sundberg, 2012). 
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Detta är något som Johansson (2006) i sin studie också kunde se när hon analyserade 13 

matematiklektioner med tre olika lärare. Där kom det fram att undervisningen till största delen 

gjordes enskilt av eleven och med läroboken som läromedel. Även i samband med genomgångar 

och gemensamma aktiviteter användes lärobokens uppgifter. Hon menar att undervisning med 

läroboken inte behöver betyda någonting negativt för eleven men som pedagog bör man 

reflektera över innehållet i läroboken så att det stämmer överens med rådande läroplan.  

 

DE MATEMATISKA FÖRMÅGORNA  

 

Skolinspektionen (2009) menar att den undervisning som skolorna har ger inte alla elever 

förutsättningar att utveckla de olika förmågorna. Problemlösningsförmåga, procedurförmåga 

eller förmåga att hantera algoritmer. Ytterligare förmågor som de inte ger alla elever var 

förmågorna att se samband eller att uttrycka sig muntligt och skriftligt. Undervisningen styrs 

inte utifrån elevens förutsättningar och behov vilket gör att eleverna inte får möjlighet till ett 

varierande arbetssätt. Bergqvist, m.fl. (2009) studie visade en skillnad mellan läroböckerna, och 

andra läromedel beträffande kompetensrelaterade läraktiviteter. I läroboken tränar eleven oftast 

på övning i procedur, och mer sällan på de andra kompetenserna, som begreppsförmåga till 

exempel. De arbetsblad, som är kopplat till de aktuella läromedlen, ger oftare träning på fler 

eller andra förmågor som problemlösningsförmåga.  

Häggblom (2013) menar att elever utvecklar sin begreppsförmåga i matematik  genom att möta 

olika representationsformer. Matematikens bråk är viktigt att lära sig, när det även ger eleven 

förståelse för algebra och sannolikheter. Bråk har även koppling till procent och decimaltal. 

Pedagogerna har ofta svårt att lära ut ämnet bråk och eleverna har svårt att förstå. För att lära 

sig bråk behöver eleverna olika inlärningsmetoder Skolinspektionen (2009) menar att 

läroböckerna inte är utformade så att samtliga förmågor får lika stor plats utan den oftast 

använda är procedurförmågan. De menar vidare att pedagogerna måsta granska läromedlen så 

att de kan utforma en undervisning som stärker alla förmågor eleven ska utveckla enligt läroplan 

Lgr11  

 

Nedan beskrivs de  matematiska förmågorna som finns med i målen för matematik i 

ämnesplanen Alla lärare som undervisar i ämnet måste veta dess innebörd och lägga upp 

undervisningen kring dem när detta är något som eleverna ska utveckla. Förmågorna och en 

kort förklaring av dem är:  

Begreppsförmåga -  att förstå innebörd och samband mellan matematiska begrepp  

Procedurförmåga -  att hantera och lösa standarduppgifter i läromedlen  
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Problemlösningsförmåga - hantera och lösa uppgifter av icke standardkaraktär (ofta 

textuppgifter)  

Modelleringsförmåga - utforma och använda matematiska modeller utifrån realistiska 

situationer  

Resonemangsförmåga – att eleven för och följer matematiska resonemang  

Kommunikationsförmåga - eleven pratar om matematiska tankegångar  

Relevansförmåga - att sätta matematikens betydelse och användning i ett sammanhang. 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

KRITERIER FÖR DE OLIKA REPRESENTATIONERNA. 

 

Jag har använt Behr med fleras modell för att analysera läromedlen (Behr, Lesh, Post och. 

Silvers, 1983 s. 3). De hade använt sig av dessa sju olika representationsformer. 

 

 Som en del av en helhet,  

Här kan bråktalet vara representerat som till exempel en cirkel, kvadrat, eller rektangel  

 

 Som en relation mellan två mängder,  

Till denna representation ingår det ofta två högar med olika mängd av en sak eller tre olika djur 

i en hög som eleven ska säga hur stor andel det är av respektive djur. 

 

 Som förhållande mellan två enheter (exempel hastighet),  

Hur låg del av sträckan är en tredjedel är ett exempel ur denna representation.  

 

 Som en kvot mellan två tal,  

Ett exempel i denna representation är att det finns fem pizzor och dessa ska delas mellan fyra 

barn.  

 

 Som ett tal på en tallinje 

Eleverna har bråktal som de ska sätta in på en tallinje i storleksordning.  

 

 Bråktal med koppling till ett decimaltal  

I denna representation har bråktalet koppling till decimaltal.  

 

 Bråktal som en förändringsfaktor  

Förändringsfaktor med koppling till bråktal kan till exempel vara skala på en ritning.  
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De tal som inte kan kategoriseras enligt dessa presentationsformer är övriga tal i denna studie. 

De bråktal som hamnar i denna kategori är addition, subtraktion, muliplikation och omvandling 

från blandad form till bråkform.  

 

SYFTE  

Skolverket (2006) menar att läroboken är en överföring av kunskap i koncentrerad form och 

läromedlen styr matematikundervisningen i Sverige idag. Enligt Ball (1990) är lärare mindre 

benägna att använda sig av konkreta och visuella framställningar och att cirkeln är den mest 

använda framställningen av bråk. Alla elever måste få möjlighet att lära sig på olika sätt och 

detta gör att eleverna bör få arbeta med olika former inom bråk som rektangel eller kvadrat 

som del av helhet. Inom matematikens bråk finns det olika representation som till exempel : 

del av helhet,  eller med koppling till decimalform  eleverna måste få möjlighet att möta 

många representationer när detta kan underlätta lärandet. Därmed är viktigt hur bråk 

framställs i läromedlen att det trots många år av forskning inte är klarlagt hur elever bäst lär 

sig om bråk och att det därför är viktigt att eleverna får möjlighet att arbeta med olika 

representationsformer. 

 

Läromedel är den form av redskap som lärare använder, för att i undervisningen uppnå de mål 

och en tidsenlig utbildning enligt gällande läroplan. Läroboken är nu som då en överföring av 

kunskap, i koncentrerad form. Denna lever kvar när det är förknippat med traditioner, trots att 

utvecklingen gått framåt, och många förändringar i samhället har skett. Traditionell 

undervisning med böcker har bedömts som negativa, och ett hinder för att utvecklingen inom 

undervisning ska gå framåt (Skolverket, 2006).  

 

Studiens syfte är att undersöka hur tal i bråkform representeras i tre olika läromedel varav två 

hör ihop som ett läsår. Det övergripande syftet är synliggöra eventuella begränsningar som 

läromedlen har när det gäller tal i bråkform så att lärare på ett medvetet sätt kan komplettera 

med annat material i matematikundervisningen.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Hur stora variationer är det i svenska läromedlen utifrån de olika representationsformer som 

fanns i Behr m.fl. modell som beskrivs ovan?  

Finns det begränsningar i antalet representationer i läromedlen och får eleven den variation av 

representation som den kan behöva?  

Får eleven variation för träning av de olika förmågorna eller är procedurförmågan den mest 

tränade? 
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METOD  

 

Studien delas i två olika kategorier. En del kvalitativ och en del och kvantitativ. Den kvalitativa 

studien analyserar fenomenet bråk, representationsformer mer djupgående via texter och citat. 

De kvantitativa studierna syftar istället till att förklara något via något som kan samlas in kan 

sammanställas och redovisas i siffror, tabeller och figurer. Stukát (2011) menar att det är mera 

sällsynt att studier som antingen är kvantitativ eller kvalitativ, utan de flesta studier innehåller 

båda delarna. Denna studie är en kombination av både kvantitativ eller kvalitativ metod. Syftet 

är att skapa en förståelse kring begreppen representationsformer och hur detta kan skapa 

kunskapsinhämtning för eleven. Större delar av studien härrör till den kvantitativa delen. 

Dessutom kommer en jämförelse mellan de olika läromedlen att ske och detta gör att studien 

även har en komparativ karaktär (Stukát, 2011). För att svara på frågeställningarna har tre 

läroböcker och ett digitalt läromedel granskats.  

 

Utgångspunkten i detta är en läromedelsanalys. Därför är valet av metod på ett sätt redan 

bestämt, det vill säga analys av läromedel en digital och tre böcker ur innehållssynpunkt. 

Analysen ska svara på frågeställningarna i syftet och vara kontrollerbar, kritiserbar och 

reproduceringsbar (Stukát, 2011). Genom att använda  en innehållsanalys som metod kan de 

valda läromedlens granskas 

 

Den kvantitativa forskningen är en kontroll via observationer i hur många tal av varje 

representationsform som finns i de aktuella läromedlen enligt Behrs modell tagen ur Behr, Lesh, 

Post och. Silvers. (1983) Det som har analyserats är vilka representationsformer som används 

inom bråk i de utvalda läromedlen utifrån deras angivna modell. Hur många uppgifter som finns 

av de olika representationerna i de olika läromedlen  

VALIDITET, GENERALISERBARHET OCH ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

 

I den kvantitativa delen av analysen presenteras bland annat det totala antalet räkneuppgifter 

om bråk i de olika läromedlen. Antalet räkneuppgifter är i olika representationer utifrån  enligt 

Behrs modell. Alla tal räknades och klassificerades sedan enligt dessa kategorier. Det är möjligt 

att tolkning av ett tal kan vara olika från vem som gör tolkningen så en viss felräkning kan 

finnas. Däremot har antalet tal räknats två gånger och båda gångerna hade de respektive 

kategorierna samma antal bråktal. I den kvalitativa delen av studien kan misstolkning av andra 

forskares studier ha gjorts när många studier har engelska som språk. Resultaten från den här 

studien säger inget om hur presentationen av bråk är i  andra läromedel. Däremot kan studien 

replikeras och göras även på andra läromedel och med andra typer av matematiktal.   

  

Enligt Stukát (2009) bör oftast undersökande studier ha ett etiskt övervägande. Etiska råd 

framtagna att förhålla sig till, som tittar på följande kategorier, informationskravet, 
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samtyckekravet, konfidentiella kravet och nyttjandekravet. I denna läromedelsanalys har jag 

inte behövt ta hänsyn till några etiska dilemman. De övriga etiska övervägande snarast handlar 

om etiska råd från APA-manualen. Det första, om att inte plagiera andras texter  och presentera 

dessa som det vore eget arbete. Sedan att använda anda forskares teorier kräver att jag sätter 

mig deras arbete och sedan hänvisa till den forskare det gäller.   

AVGRÄNSNINGAR  

Jämförelse av tre olika läromedel. Två läroböcker och ett digitalt läromedel. De läromedel som 

jämförs använder eleverna i årskurs sex. En lärobok är ett läromedel som användes till 

föregående läroplan från år 1980. Den andra läroboken kom till efter nuvarande läroplanens 

införande 2011. Det tredje läromedlet är ett digitalt läromedel som är internetbaserat. Varje 

läromedel kommer att kontrolleras för att hitta de olika representationsformerna, enligt 

kategoriseringen a)Som en del av en helhet, b) relation mellan två mängder c) förhållande 

mellan två enheter, d) kvot mellan två tal, e) tal på en tallinje, f) bråktal med koppling till 

decimaltal eller g) bråk som en förändringsfaktor (exempelvis skala på en ritning) Läromedlen 

valdes utifrån vad som finns i skolorna idag i en kommun i Norrbotten och vad som fanns innan 

år 2011. Valet gjordes för att det var praktiskt möjligt att få tillgång till de angivna läromedlen. 

 

DATAINSAMLING  

Tre olika läromedel har analyserats och detta är det interaktiva läromedlet Bingel och 

matematikboken Gamma Y och Matteborgen 6A och Matteborgen 6B. Analysen ha gjorts 

genom att räkna totalt antal bråk i de respektive läromedlen. Sedan har alla tal analyserats 

utifrån hur många tal som kunde kategoriseras i de sju olika representationsformerna samt en 

övrig kategori för de tal som inte kunde kategoriseras enligt modellen. Bråktalen har sedan 

matats in i Excel för att sedan analyseras utifrån hur många representationsformer varje 

läromedel har. Vart och ett av bråkuppgifterna i läromedlen har kontrollerats för att sedan föras 

in i datamaterialet.  

 

ANALYS 

 

Matematikboken Gamma Y 

Uppbyggnad av serien är att det är en grundbok som heter Gamma Y matematikboken som går 

igenom centralt innehåll på fyra olika nivåer. Det finns även ett bashäfte som de elever som har 

svårt för att lära sig matematik använder som introduktion till de olika kapitlen i grundboken. 

Det finns även ytterligare en bok som heter utmaningen vilket de elever som räknat klart 

övningarna i boken kan ta som extramaterial. Ytterligare böcker i serien är A och B-boken som 

är två arbetshäftena som i A inkluderar de tre första kapitlen men skrivutrymme för varje uppgift 

och i B-boken kapitlen tre till sex. Boken finns även i digital version med interaktiva delar. 

Mattemaskinen ingår också i bokserien där det finns ytterligare digitala övningar för eleverna. 

Slutligen ingår det en lärarhandledning med prov, diagnoser, läxor, arbetsblad och tips om hur 

lektionen kan läggas upp. I denna undersökning har jag valt att analysera grundboken eftersom 

den används av samtliga elever.  
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ANALYS MATEMATIKBOKEN GAMMA Y  

I denna bok finns det totalt 399 uppgifter med tal i bråkform. Dessa är fördelade i olika kapitel 

som sedan är uppdelade i svårighetgrad ett till fyra med diskussionsuppgifter mellan varje 

delmoment. Varje vecka finns det en läxa som vanligtvis innehåller ett eller flera bråktal. Tre 

gånger under arbetsområdet med bråk kommer det exempeluppgifter. (Petersson & Andersson, 

1987) 

 

Bråktal som en del av en helhet,  

I läromedlet fanns 56 uppgifter med representation som kunde kopplas till del av helhet. Det 

var bilder med delar som var färgade i en annan färg. Det fanns sex olika former som var delade. 

Det var cirkel 32 stycken fördelade på olika delar.. Det fanns åtta stycken kvadrater. Kvadraten 

kunde delas dels som kvadrater igen (två stycken) men även som trianglar i kvadraten (tre 

stycken). Rektangeln var den tredje kategorin och dessa fanns det 11 stycken av. Det fanns 

ytterligare tre kategorier av former och dessa var en stapel med fyra kvadrater underst och en 

kvadrat överst vilket fanns två stycken av. Två stycken parallellogram delat i trianglar och en i 

blandad form med utsidan som en rektangel och med en delning i både kvadrater, trianglar och 

rektanglar.  

 

Del av helhet kan presenteras som en bild med olika del skuggad. I Detta läromedel fördelades 

det i sex olika representationer. Dessa var cirkel, kvadrat, rektangel som vanliga former. Fjärde 

formen var som två linjer med trianglar i med lutning neråt på båda sidor. Femte formen var 

som ett torn med kvadrater med fyra i botten och en längst upp. Sjätte formen var en rektangel 

med fördelning i olika delar (kvadrat, triangel och rektangel varav några var färgade.) 

Kvadraten kunde delas både diagonalt och vertikalt/horisontalt med lite olika former i kvadraten  

 

Del av helhet  

 
 

Bråktal som en relation mellan två mängder,  

Del av helhet 

Cirkel Kvadrat Rektangel Parallellogram med trianglar Torn Blandad form
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I denna representation fanns det 46 stycken uppgifter. Uppgifterna presenterades som bilder av 

hundar som skulle delas i två delar utifrån ras. Det var också bilder av träd som skulle delas 

dessa fanns det en uppgift av vardera. Den vanligaste presentationen var bollar med två olika 

färger eller bollar i olika färg. Frågan var ofta hur stor del finns det i förhållande till den färgen. 

I textuppgifter var det relationen mellan de två beskrivna kategorierna som skulle beräknas.  

 

Bråktal som förhållande mellan två enheter (exempel hastighet, tid, sträcka, kilo eller 

kronor),  

I denna typ av presentation fanns det totalt 81 tal. Ett exempel var att frågan kunde vara hur stor 

del av sträckan som eleven hann på hälften av tiden. 

 

Bråktal som en kvot mellan två tal.  

Denna presentation fanns inte representerad i det aktuella läromedlet.  

 

Bråktal som ett tal på en tallinje 

Presentationen av denna typ av uppgifter var sex stycken. Här var det i alla fall utom ett blandad 

form mellan bråk och decimaltal blandat som skulle sättas på en tallinje. I ett fall var det även 

procenttal som skulle sättas på tallinjen.  

 

Bråktal med koppling till ett decimaltal 

Denna typ av presentation fanns det 101 uppgifter av. Här var det omvandling från bråk till 

decimatal eller det omvända. Av detta tal var det 17 uppgifter som hade omvandling mellan 

bråk, decimaltal och procent.  

 

Bråktal som en förändringsfaktor (exempelvis skala på en ritning) 

Denna representation fanns det bara två uppgifter. Ett tal var en karta där skalan skulle räknas 

ut och i det andra fallet en buss med en skala där eleven skulle räkna ut hur stor den var i 

verkligheten.  

 

Övriga tal  

Övriga tal i läromedlet var totalt 107 stycken av . Detta var uppgifter med bråktal med addition, 

subtraktion, och omvandling från blandad from till bråkform.  

 

Antalet presentationer i de olika kapitlen och det totala antalet bråktal i läromedlet  
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Den största delen av bråktalen i läromedlet innehöll koppling till decimaltal. Denna 

representation hade nästan dubbelt så många uppgifter som representationerna med del av en 

helhet, relation mellan två mängder, förhållande till två enheter och övriga tal som hade ca 50 

stycken uppgifter vardera. Några få tal fanns med representationen tal på en tallinje och som en 

förändringsfaktor (skala). 

 

När elever är olika och inte räknar alla delar av läromedlet har även de olika nivåerna granskats 

i hur många representationer de olika delarna av läromedlet har. Inom svårighetsnivå ett fanns 

bara cirkel som representation om del av helhet. Inom svårighetsnivå två fanns det fyra stycken 

rektangel och två cirkel som representation. Inom svårighetsnivå tre fanns ett torn, en linje med 

trianglar en kvadrat fyra cirklar och en rektangel. Inom svårighetsnivå fyra fanns det en bild 

med blandad form, två kvadrater och två torn. De övriga kapitlen i läromedlet har jag slagit 

ihop till en övrig kolumn och sedan räknat representationerna. Inom dessa delar fanns endast 

cirkel som representation i del av helhet.   

  

Representationer inom de olika svårighetsnivåerna i läromedlet Gamma Y  
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Inom svårighetsnivå 1 saknas helt kvot mellan två tal, tal på en tallinje och som en 

förändringsfaktor (skala) De representationer som hade flest uppgifter var koppling till 

decimaltal medan förhållande mellan två mängder och del av helhet hade cirka samma antal 

uppgifter.  

 

 

Inom svårighetsnivå 2 saknas helt kvot mellan två tal, tal på en tallinje och som en 

förändringsfaktor (skala). De representationer som hade flest uppgifter var förhållande mellan 

två enheter och koppling till decimaltal. 
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Inom svårighetsnivå 3 saknas helt kvot mellan två tal, tal på en tallinje och som en 

förändringsfaktor (skala) De representationer som hade flest uppgifter var förhållande mellan 

två enheter och koppling till decimaltal. 

 

 

 

Inom svårighetsnivå 4 saknas helt kvot mellan två tal, och som en förändringsfaktor (skala) Den 

representation som hade flest antal uppgifter var koppling till decimaltal.  
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I läxor saknas helt kvot mellan två tal. I dessa uppgifter fanns det flest uppgifter med koppling 

till representationerna förhållande mellan två enheter och koppling till decimaltal.  

 

I de övriga kapitlen i läromedlet saknas helt kvot mellan två tal, tal på en tallinje och som en 

förändringsfaktor (skala). I övriga kapitel fanns det flest representation med koppling till 

decimaltal.  

BINGEL 

Bingel är ett digitalt läromedel med självrättande uppgifter som eleverna kan arbeta 

självständigt med. Eleverna har övningar som är självrättande vilket gör att de klarar att arbeta 

själva. Ingen rättning i efterhand behövs och pedagogen ser vad eleven gjort och hur det gått. 

Digitaliseringen kräver att det finns ett fungerande Wi-Fi i skolan och att datorerna inte krånglar 
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så mycket. Att arbeta med digitala läromedel kräver att läraren är intresserad av detta. (Sanoma 

utbildning, 2018) 

Bingel är ett digitalt läromedel som har matematik, svenska och engelska från förskoleklass till 

årskurs sex. För mellanstadiet årskurs fyra till sex finns även övningar i geografi och i 

naturorienteringsämnena. Bingel används som komplement till de läroböcker som eleverna har 

i de olika ämnena. Förlaget har både läroböckerna i bokformat och sedan Bingel som 

komplement. Övningarna har olika svårighetsgrad och kan individanpassas. Bingel är upplagt 

som olika öar med de olika ämnena inom de olika årskurserna. (Sanoma utbildning, 2018) 

Bingel påminner om ett spel och tilltalar därför de flesta elever. Många elever har sin egen ” 

avatar” som de äger och som de sedan kan köpa olika tillbehör till. Eleven samlar poäng under 

tiden som de gör uppgifter i Bingel. Dessa poäng är sedan möjliga att används för att utrusta 

sin avatar. Eleven kan också välja att spela ett kortspel under två minuter. Att samla poäng 

tilltalar de många tävlingsinriktade eleverna. Eleven måste flytta eller trycka på något för att 

kunna få rätt svar. Svarar eleven fel får de dels information i en text om hur de kan lösa 

uppgiften men även en röst som säger att de gjort fel. Svarar eleven rätt är det en röst som säger 

att de klarat uppgiften. (Sanoma utbildning, 2018) 

 

LÄRARSYNVINKEL DIGITALT LÄROMEDEL 

Bingel är konstruerat så att läraren ser vad eleven gjort och hur många gånger fel de haft på de 

olika övningarna samt hur många gånger de gjort testet. Läraren har en handledning som ger 

information om vilka övningar som eleverna kan träna till de kapital i matematiken som de 

arbetat med just nu. Väljer skolan att arbeta med alla delarna som förlaget erbjuder är det lätt 

att planera lektionerna utifrån läromedlen. (Sanoma utbildning, 2018) 

Bingel kan användas av läraren i början av terminen för att repetera de övningar som eleven 

gjorde i föregående årskurs inom matematiken för att se var eleven ligger kunskapsmässigt. De 

kan även använda sig av en övning som heter repet i Bingel. Pedagogen kan även ge eleverna 

olika övningar utifrån vad just denna elev behöver träna på. Detta gör läkaren genom att koppla 

övningar från olika årskurser till en specifik elev, Eleven kommer in i samma bingelmiljö och 

vet inte att det är individanpassat. Som lärare kan du även ge eleverna feedback genom spelet 

både till individ och till hela klassen. Ett kapitel i Bingel har inom matematikens bråk fyra olika 

algebraiska tal med både bråk, decimaltal och procent och sedan ska eleven sätta i 

storleksordning. (Sanoma utbildning, 2018) 

 

ANALYS DIGITALT LÄROMEDEL BINGEL  

Totalt i läromedlet fanns det 222 stycken uppgifter med tal i bråkform. Varje övning i Bingel 

presenteras som tre till fyra olika tal. Dessa tal ska sedan på något konkret sätt flyttas eller dra 

streck till eller bara trycka på rätt svar. Efter varje svar kommer det upp en röst som säger att 

eleven gjort rätt eller som säger att eleven ska försöka igen. En textruta informerar eleven om 

den gjorde fel och hur den kan göra för att eleven lättare att förstå uppgiften. Varje övning i de 

olika kapitlen innehåller tio frågor. Inom matematikendelen i Bingel finns det Matteborgen 6A, 
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Matteborgen 6B, Mittgången 2, Koll på matematik 6A, Koll på matematik 6B och Mattefilmer 

(Sanoma utbildning, 2018) 

 

 A Matteborgen 6A 

Detta kapitel hade uppgift två och kapitel sju och åtta som hade bråk representerade. Bråkform, 

decimalform och procentform Alla 20 övningar i dessa kapitel hade koppling till decimaltal.  

 

B Matteborgen 6B Kapitel 6  

Uppgifterna Tal 1 och Tal 2 hade 9 bråktal och alla tal skulle sättas på en tallinje i 

storleksordning.   

 

C Mittgången 2 

Kapitel två och kapitel fyra hade 10 tal vardera där eleven skulle jämföra bråk och sätta dessa 

på en linje i storleksordning.  

Kapitel tre fem och sex hade koppling till del av helhet och var presenterade som cirklar 15 

stycken, kvadrater 4 stycken eller rektanglar 9 stycken med olika färg. Det presenterades i två 

fall som delar av en pizza.   

 

D Koll på matematik 6A 

Koll på matematematik 6A har 20 tal som kan knytas till representationen förhållande mellan 

två enheter. Det fanns också 10 uppgifter med koppling till del av helhet. Ett exempel var tre 

olika djur i en grupp skulle delas i tre delar eller att två av djuren skulle samlas i två tredjedelar. 

Dessutom fanns det 50 stycken övriga bråktal med omvandling från hel till delar eller omvänt. 

Det var också uppgifter med multiplikation, addition, division och subtraktion.  

 

E Koll på matematik 6B 

I koll på matematik 6B har eleverna två kapitel som innehåller tal i bråkformat. Dessa är kapitel 

sex och kapitel åtta. Varje uppgift inom kapitlen har 10 bråktal vardera med representationen 

tal i bråkform på tallinjen som hade. 

 

F Matematikfilmer 

Matematikfilmer bestod av tre olika förklarande filmer som eleverna kunde lyssna på. Varje 

film tog upp två exempel på bråktal och hur dessa skulle lösas. Alla dessa filmer hade övrig 
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representation som uträkning av räknesätt och omvandling från delar till helhet och det 

omvända. 

 

G Mattereprisen 

Detta kapitel hade flera olika uppgifter med bråk. Uppgift 10, 16 och 17 med koppling till 

representationen del av helhet. Här var alla tal presenterade som bilder av djur av ibland samma 

slag och ibland olika djur. Dessa djur skulle sedan fördelar i till exempel två tredjedelar.  

Uppgift 11 kunde kopplas till representationen relation mellan två mängder, med tal som där 

del av sträckor eller fördelning av pengar skulle göras.  

Uppgift 12 var bråktal som skulle sättas i storleksordning på en tallinje.  

Uppgift 13 hade tal som med representationen decimal.  

 

Kapitlet koll på matematik 6A hade 10 olika tal som kunde kopplas till representationen del av 

helhet. Alla presenterades som cirklar förutom en uppgift. I denna uppgift skulle tre olika djur 

i en grupp där djuren skulle delas i tre delar eller att två av djuren skulle samlas i två tredjedelar.  

Kapitlet Mittgången 2 hade tre olika kapitel, nummer tre fem och sex som hade koppling till 

del av helhet. Dessa hade och var presentation som som cirklar 15 stycken, kvadrater fyra 

stycken eller rektanglar nio stycken. Det presenterades i två fall som delar av en pizza. Kapitlet 

mattereprisen hade flera olika uppgifter med bråk som hade koppling till representationen del 

av helhet. Här var alla tal presenterade som bilder av djur av ibland samma slag och ibland olika 

djur. Dessa djur skulle sedan fördelar i till exempel två tredjedelar. Bråk som 

förändringsfaktor/skala och  förändring med kvot fanns inte representerade i detta läromedel.  

 

 

De flesta tal i läromedlet Bingel hade representation del av helhet. 
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Den mest använda representationen ( mer än 50%) i del av helhet var blandad form. Medan 

cirkel kvadrat och rektangel hade mindre representation.  

ANALYS MATTEBORGEN 6A OCH 6B 

 

Bråktal som en del av en helhet,  

 

I läromedlet fanns 71 uppgifter med representation som kunde kopplas till del av helhet. Det 

var bilder med delar som var färgade i en annan färg. Det fanns åtta olika former som var delade. 

Det var cirkel 29 stycken fördelade på olika delar. Det fanns tio stycken kvadrater. Kvadraten 

kunde delas dels som kvadrater igen ( fem stycken) men även som trianglar i kvadraten ( fyra 

stycken). Rektangeln var den tredje kategorin och dessa fanns det 17 stycken av. Det fanns 

ytterligare fem kategorier former. En av formerna triangelformad och av det fanns det fyra 

stycken. En annan form var fyrklöverformat och av dessa uppgifter fanns fyra stycken. En 

uppgift var en form av två trianglar med spetsen mot vartannat. .Ett parallellogram delat i 

trianglar och en blandad form med utsida som formen av en rektangel och med en delning i 

både kvadrater, trianglar och rektanglar. Ett staket med några spetsiga plankor var det nionde 

utseendet på denna kategori 

 

Del av helhet kan förklaras med hur representationen är presenterad som en bild. I Detta 

läromedel fördelades det i sex olika representationer. Cirkel var som den vanligaste formen 

därefter kom rektanglar. Tredje vanligaste kategorin var kvadrat. Triangel och fyrklöverformad 

var fjärde vanligaste kategorierna med fyra presentationer av vardera. Trianglar med spets mot 

varandra, parallellogram, staketformad och blandad form hade en presentation vardera.  

Del av helhet i Bingel

Cirkel Kvadrat Rektangel Blandad form
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I del av helhet som representation hade Matteborgen 6A och B flest uppgifter med cirklar. 

Rektangel hade cirka hälften så många uppgifter .  

 

Bråktal som en relation mellan två mängder,  

I denna presentation fanns det 35 stycken uppgifter. Uppgifterna presenterades som bilder av 

frukt som skulle delas i två delar utifrån sort. Det var också bilder av bollar som skulle delas 

dessa fanns det en uppgift av vardera. I många av textuppgifterna utan bild skulle eleverna dela 

upp något i två delar som sedan skulle beräknas.  

 

Bråktal som förhållande mellan två enheter (exempel hastighet, tid, sträcka, kilo eller 

kronor),  

I denna typ av presentation fanns det totalt 67 tal. Ett exempel var att frågan kunde vara hur stor 

del av sträckan som eleven hann på hälften av tiden. 

 

Bråktal som en kvot mellan två tal.  

Denna presentation fanns inte representerad i det aktuella läromedlet.  

 

Bråktal som ett tal på en tallinje 

Presentationen av denna typ av uppgifter var fem stycken. Här var det blandad form mellan 

bråk som skulle sättas på en tallinje. Dessa uppgifter fanns bara i de uppgifter eleverna hade i 

veckoläxa. 

 

Bråktal med koppling till ett decimaltal 

Denna presentation fanns inte representerad i det aktuella läromedlet.  

 

Bråktal som en förändringsfaktor (exempelvis skala på en ritning) 
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Denna presentation fanns det totalt en uppgift som kunde kopplas mellan bråk och 

förändringsfaktor. En karta där skalan skulle räknas ut och i det andra fallet en buss med en 

skala där eleven skulle räkna ut hur stor den var i verkligheten.  

Övriga tal  

 

Övriga tal i läromedlet var totalt 182 stycken av . Detta var uppgifter med bråktal med addition, 

subtraktion, och omvandling från blandad from till bråkform.  

 

 

Den två största kategorierna av bråktalen i läromedlet innehöll koppling till del av en helhet 

och förhållande mellan två enheter. Båda dessa kategorier hade cirka 70 uppgifter. Koppling 

till relation mellan två mängder hade 35 uppgifter Några få tal fanns med representationen tal 

på en tallinje och som en förändringsfaktor (skala). Det fanns inga tal representerade med 

bråktal i samband med decimaltal eller som kvot mellan två tal. 

 

När elever är olika och inte räknar alla delar av läromedlet har även de olika nivåerna granskats 

i hur många representationer de olika delarna av läromedlet har. Grön nivå som är grundnivån 

och den lättaste räknar alla elever. Läraren avgör sedan om eleven ska räkna vidare på blå nivå 

( medelnivå eller röd nivå (svår nivå). En del elever gör alla nivåer eller grön och blå nivå, 

medan andra bara gör uppgifterna i grön nivå.  

 

 Fördelning enligt svårighetsniver 
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Inom grön svårighetsnivå saknas helt kvot mellan två tal, koppling till decimaltal och som en 

förändringsfaktor (skala) De flesta uppgifter kunde kopplas till del av helhet, relation mellan 

två mängder och förhållande mellan två enheter.  

 

Inom blå svårighetsnivå saknas helt kvot mellan två tal, tal på tallinje, koppling till decimaltal 

och som en förändringsfaktor (skala). På denna svårighetsnivå är de i särklass flesta uppgifterna 

kopplade till del av helhet.  
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Inom röd svårighetsnivå saknas helt del av helhet, kvot mellan två tal, tal på en tallinje, och 

som en förändringsfaktor (skala) De flesta uppgifter inom röd svårighetsnivå är de allra flesta 

uppgifterna kopplade till förhållande mellan två enheter.  

 

I de övriga kapitlen saknas helt kvot mellan två tal, tal på tallinje, och koppling till decimaltal 

I dessa kapitel kan man hitta ett fåtal bråkuppgifter och de flesta var kopplade till del av helhet 

och förhållande mellan två enheter.  

 

ANALYS MATTEBORGEN 6B 

 

Bråktal som en del av en helhet,  

 

I läromedlet fanns totalt 23 uppgifter med presentation som kunde kopplas bråk. Dessa var 

fördelade på 15 uppgifter som kunde kopplas till decimaltal och alla dessa fanns inom röd 
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arbetsnivå. Dessutom fanns det åtta övriga bråktal och dessa fanns inom grön arbetsnivå. Det 

var bilder med delar som var färgade i en annan färg. Representationerna del av helhet, 

förhållande mellan två mängder, förhållande mellan två faktorer, kvot mellan två tal och skala 

fanns inte med koppling till bråktal.  

 

Bråktal med koppling till ett decimaltal 

Denna typ av presentation fanns det 15 uppgifter av. Alla uppgifter hade omvandling mellan 

bråk, decimaltal och procent.  

Övriga tal  

 

Övriga tal i läromedlet var totalt åtta stycken av. Detta var uppgifter som alla handlade om att 

omvandla från blandad form till bråkform. Skulle alla elever räkna alla tal i boken skulle 

eleverna få möjlighet att räkna enligt tabellen i bilaga 4.  

 

Den största delen av bråktalen i läromedlet innehöll representation med koppling till decimaltal 

och alla dessa fanns inom röd nivå. Denna representation hade nästan dubbelt så många som de 

övriga talen som alla fanns inom grön nivå. (Detta finns med i diagrammen tillsammans med 

Matteborgen 6A när läroböckerna är ett helt läsår). 

 

JÄMFÖRELSE MELLAN DE OLIKA LÄROMEDLEN 

 

 

Här kan vi se att alla tre läromedlen har ungefär lika stor koppling till kategorin del av helhet 

men Matteborgen A och B har flest i denna kategori med 71 stycken uppgifter. Kategorin 
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relation mellan två mängder har Gamma Y och Matteborgen A och B betydligt mer 

representation än i Bingel. Representationen förhållande mellan två mängder är det har 

Gamma Y och Matteborgen A och B betydligt fler än Bingel. Inom representationen tal på en 

tallinje är det Bingel som har den största andelen uppgifter meden de andra läromedlen bara 

har ett fåtal.  

 

 I dessa läromedel hade representationen del av en helhet cirkel som den vanligaste formen i 

framställningen. Kvadrat och rektangel användes betydligt mindre som representation i alla de 

olika läromedlen men var ändå näst största och tredje största kategori.  Matteborgen hade 

dubbelt så många rektanglar och kvadrater än Gamma Y. Triangel fanns representerade i det 

läromedel som används i dag i skolan vilket inte fanns representerad alls i de andra 

läromedlen. Blandad form stack ut som representation i Bingel där eleverna skulle dela olika 

former i andelar.  

 

Representationen relation mellan två mängder var i dessa läromedel ungefär lika till antalet 

mellan Gamma Y det läromedel som användes före införandet av Lgr11 och dagens läromedel 

Matteborgen A och B. Däremot läromedlet Bingel hade bara 10 stycken uppgifter i denna 

representation.  

 

Representationen förhållande mellan två enheter var i dessa läromedel flest till antalet i 

Gamma Y det läromedel som användes före införandet av Lgr11 och  några färre i dagens 

läromedel Matteborgen A och B. Däremot läromedlet Bingel hade bara 20 stycken uppgifter i 

denna representation.  
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Representationen kvot mellan två tal fanns inte representerad i någon av dessa läromedel.  

 

Representationen tal på en tallinje var i dessa läromedel  ett fåtal i både Gamma Y det 

läromedel som användes före införandet av Lgr11 och dagens läromedel Matteborgen A och 

B. Däremot läromedlet Bingel hade det största antalet 39 stycken uppgifter i denna 

representation.  

 

Representationen koppling till ett decimaltal hade dessa läromedel stor skillnad i 

representation. Gamma Y det läromedel som hade i särklass det största antalet uppgifter med 

101 stycken. Bingel hade näst störst representation med 30 stycken uppgifter medan 

Matteborgen A och B hade 15 uppgifter.  

 

Representationen som en förändringsfaktor hade bara ett tal i Gamma Y och två tal i 

Matteborgen A och B medan Bingel inte alls hade denna representationsform.  

 

I dessa läromedel fanns även övriga tal som att omvandla bråk , addera bråk, subtrahera bråk 

eller multiplicera bråk som exempel. Dessa tal fanns det 107 tal i GammaY. 53 st uppgifter i 

Bingel och 190 uppgifter i Matteborgen A och B.  

 

DISKUSSION  

I alla dessa läromedel finns mer eller mindre representation av de olika kategorierna enligt Behr 

m.fl. (1983) modell. Det som saknades helt var kvot mellan två tal men detta kan vara en 

representation som eleverna möter i högre årskurser. Inom representationen del av helhet är 

cirkel till största delen representerad i de båda läroböckerna Gamma Y och Matteborgen 6A 

och 6B medan Bingel hade flest av blandad representation. Matteborgen 6A och 6B hade också 

dubbelt så stor representation av rektangel och kvadrat än vad Gamma Y och Bingel hade. 

Matteborgen 6A och 6B hade också fler olika former representerad under denna representation 

vilket de andra läromedlen inte hade. Utifrån Ball (1990) så hade eleverna svårt att dela en 

cirkel i ojämnt antal delar men att det var lättare med en kvadrat kan man fundera varför 

läromedlen utgår ifrån en cirkelmodell som vanligast i regel och inte en kvadrat eller rektangel 

i fler av uppgifterna. 

 

Representationen relation mellan två mängder var i dessa läromedel ungefär lika till antalet 

mellan Gamma Y det läromedel som användes före införandet av Lgr11 och dagens läromedel 

Matteborgen A och B. Däremot Bingel hade betydligt färre i denna representation.  
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Representationen förhållande mellan två enheter var i dessa läromedel stor i både Gamma 

Y och Matteborgen A och B. Däremot läromedlet Bingel hade bara 20 stycken uppgifter i 

denna representation.  

 

Representationen tal på en tallinje fanns ett fåtal i både Gamma Y och Matteborgen A och B. 

Däremot läromedlet Bingel hade det största antalet uppgifter i denna representation.  

 

Representationen koppling till ett decimaltal hade dessa läromedel stor skillnad i 

representation. Gamma Y det läromedel som hade i särklass det största antalet uppgifter med 

101 stycken. Bingel hade näst störst representation med cirka en tredjedel av Gamma Ys 

representation stycken uppgifter medan Matteborgen A och B hade hälften av Bingels antal 

uppgifter. Kopplingen mellan bråk, decimaltal och procent har många elever svårt för och 

frågan är hur mycket träning på detta som eleverna egentligen behöver. De kanske inte 

behöver 101 uppgifter men de behöver säkert fler än 15 stycken.  

 

Representationen som en förändringsfaktor ( skala) hade bara ett tal i Gamma Y och två tal 

i Matteborgen A och B medan Bingel inte alls hade denna representationsform. Denna 

kategori hade jag trott skulle ha fler antal uppgifter i alla läromedlen men att det inte fanns 

representerad i så stor utsträckning kan bero på att detta är något som eleverna redan räknat i 

tidigare årskurser eller något de kommer att möta i senare årskurser.  

 

I dessa läromedel fanns även övriga tal som att omvandla bråk , addera bråk, subtrahera bråk 

eller multiplicera bråk som exempel. Dessa tal fanns det 107 stycken tal i Gamma Y. 53 stycken 

uppgifter i Bingel och 190 stycken uppgifter i Matteborgen A och B. Detta innebär att eleverna 

idag tränar till stor del procedurförmåga medan de andra förmågorna får mindre del av 

undervisningen. 

 

Jag tror att alla dessa läromedel behövs inom skolan idag för att ge eleverna dels en ordinarie 

lärobok (Matteborgen A och B) i klassrummet som alla elever arbetar i mer eller mindre 

beroende på om eleven är duktig eller har svårigheter att lära sig matematiken. Det tidigare 

läromedlet Gamma Y behövs som komplement till det ordinarie läromedlet som extra uppgifter 

till elever som är snabba och duktiga i matematik, och som fler uppgifter att träna inom en lägre 

nivå för de svagare eleverna. Bingel kan ses som ett lätt och roligt sätt att lära i och med att de 

är digitalt och självrättande. Även här kan pedagogen lägga in egna uppgifter till olika elever 

om det är något speciellt de behöver träna på. När lärarhandledningen i dessa läromedel inte 

granskades i denna studie kan eleverna få möjlighet att räkna betydligt fler uppgifter inom de 

olika kategorierna som skala, och decimaltal. Detta när det finns arbetsblad och andra övningar 

att arbeta med inom bråk som pedagogen kan ge till eleverna som arbetsblad.  
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Det som förvånade mig var att eleverna till stor del tränar procedurförmågan i samband med 

matematiken. Detta när de övriga uppgifterna var så många till antalet. Att eleverna även 

behöver lära sig hur men adderar , subtraherar och multiplicerar förstår jag och även att lära sig 

omvandling men kanske inte i så här stor mängd. Behöver inte eleverna mer träning även i de 

andra förmågorna? En annan sak som jag såg var att inom grön nivå (grundnivå) i dagens 

läromedel Matteborgen A och B bara var cirklar som bilder i representationen del av helhet. 

Jämför man det med var Ball (1990) studie där hon kom fram till att det var bättre att använda 

rektanglar som format för att dela en helhet. Speciellt för att dela ojämnt antal som 1/3 eller 1/5. 

Det fanns rektanglar men bara i de svårare nivåerna blå och röd. Om eleverna även i grön nivå 

fick se en rektangel som del av helhet kanske de skulle lära sig bättre. När en del elever bara 

räknar talen i grön nivå gör de att de går miste om att se andra former som del av helhet som 

kanske skulle vara bättre att använda egentligen.  
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BILAGA 1 GAMMA Y DATAMATERIAL  

 

Skulle alla elever räkna alla tal i boken skulle eleverna få möjlighet att räkna enligt följande 

tabell.  

Representationsformer Totalt  

Del av en helhet 56 

Relation mellan två mängder 46 

Förhållande mellan två enheter ( hastighet) 81 

Kvot mellan två tal. 0 

Tal på en tallinje 6 

Koppling till ett decimaltal 101 

Som en förändringsfaktor (skala) 2 

Övriga tal  107 

Totalt antal tal i läromedlet 399 

 

 

När elever är olika och inte räknar alla delar av läromedlet har även de olika nivåerna granskats 

i hur många representationer de olika delarna av läromedlet har.  

 

Representationsform T 1 2 3 4 L Ö 

Del av en helhet 56 15 6 8 6 12 9 

Relation mellan två mängder 46 16 10 2 2 6 10 

Förhållande mellan två enheter  81 11 15 12 8 22 13 

Kvot mellan två tal. 0 0 0 0 0 0 0 

Tal på en tallinje 6 0 0 0 2 4 0 

Koppling till ett decimaltal 101 20 13 12 12 20 24 

Som en förändringsfaktor  2 0 0 0 0 2 0 

Övriga tal  107 7 11 18 25 38 8 

Siffrorna i översta raden står för de respektive kapitlen i läromedlet samt L står för läxa och Ö 

står för övriga kapitel som repetition, fördjupning, träna mera och blandade uppgifter.  

 

Tabell med de olika formerna inom del av helhet. 

Former i del av helhet  Antal  

Cirkel 40 

Kvadrat  5 (varav 3 med diagonal delning) 

Rektangel 8 

Parallellogram med trianglar 2 
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Torn 2 

Blandad form 1 
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BILAGA 2 BINGEL DATAMATERIAL  

Totalt antal räkneuppgifter och de antal representationer som finns i Bingel 

Representationsform A B C D E F G T 

Del av en helhet   30 10   30 70 

Relation mellan två 

mängder 

      10 10 

Förhållande mellan två 

enheter  

   20    20 

Kvot mellan två tal.         

Tal på en tallinje  9 20  20  10 39 

Koppling till ett decimaltal 20      10 30 

Som en förändringsfaktor          

Övriga tal  

 

   50  3  53 

Antalet presentationer i de olika kapitlen och det totala antalet bråktal i läromedlet. Bokstäverna 

på översta raden finns presenterade i beskrivningen av de olika kapitlen. T står för totalt antal 

bråktal i de olika representationerna.  

  

 

Del av helhet  

Former i del av helhet  Antal totalt 

Cirkel 17 

Kvadrat  4(varav  diagonal delning) 

Rektangel 9 

Blandad form 40 
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BILAGA 3 MATTE DIREKT MATTEBORGEN 6A DATAMATERIAL  

 

Skulle alla elever räkna alla tal i boken skulle eleverna få möjlighet att räkna enligt följande 

tabell.  

Representationsformer Totalt  

Del av en helhet 71 

Relation mellan två mängder 35 

Förhållande mellan två enheter ( hastighet) 67 

Kvot mellan två tal. 0 

Tal på en tallinje 5 

Koppling till ett decimaltal 0 

Som en förändringsfaktor (skala) 1 

Övriga tal  182 

Totalt antal tal i läromedlet 361 

Antalet presentationer i de olika kapitlen och det totala antalet bråktal i läromedlet  

 

När elever är olika och inte räknar alla delar av läromedlet har även de olika nivåerna granskats 

i hur många representationer de olika delarna av läromedlet har.  

Representationsformer inom de olika nivåerna i läromedlet 

Representationsform T G B R Ö 

Del av en helhet 71 18 37 0 16 

Relation mellan två mängder 35 22 6 5 2 

Förhållande mellan två enheter  67 14 3 37 13 

Kvot mellan två tal. 0 0 0 0 0 

Tal på en tallinje 5 5 0 0 0 

Koppling till ett decimaltal 0 0 0 0 0 

Som en förändringsfaktor  1 0 0 0 1 

Övriga antal bråktal  182 66 33 27 56 

T står för totalt antal uppgifter. G står för grön nivå en nivå alla elever räknar. B står för blå 

nivå och R står för röd nivå. Ö står för alla andra bråktal o diagnoser, repetition och läxor. 

 

Tabell över formerna inom del av helhet  

Former i del av helhet  Antal totalt 

Cirkel 29 

Kvadrat  10 (varav 5 diagonal delning) 

Rektangel 17 

Triangel 7 

Fyrklöverformad 4 
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Parallellogram med trianglar 1 

Triangel med spets mot varandra 1 

Staketformad 1 

Blandad form 1 
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BILAGA 4 MATTE DIREKT MATTEBORGEN 6B DATAMATERIAL 

 

Antalet presentationer i de olika kapitlen och det totala antalet bråktal i läromedlet  

Representationsformer Totalt  

Koppling till ett decimaltal (röd nivå) 15 

Övriga tal (grön nivå) 8 

Totalt antal tal bråktal i läromedlet 23 
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BILAGA 5 JÄMFÖRELSE MELLAN LÄROMEDLEN 

Alla representationer i de olika läromedlen.  

Representationsform Gamma Y Bingel Matteborgen 

A och B 

Del av en helhet 56 70 71 

Relation mellan två mängder 46 10 35 

Förhållande mellan två enheter  81 20 67 

Kvot mellan två tal. 0 0 0 

Tal på en tallinje 6 39 5 

Koppling till ett decimaltal 101 30 15 

Som en förändringsfaktor  2  1 

Övriga tal  

 

107 53 190 

 

Jämförelse del av helhet  

Tabell med de olika formerna inom del av helhet. 

Former i del av helhet  Gamma Y Bingel Matteborgen A och B 

Cirkel 40 17 29 

Kvadrat  5 ( 3) 4 10 (5) 

Rektangel 8 9 17 

Triangel 0  7 

Triangel med spets mot 

varandra 

0  1 

Fyrklöverformad 0  4 

Parallellogram med trianglar 2  1 

Staketformad 0  1 

Torn 2  0 

Blandad form 1 40 1 

Siffrorna Inom Parentes I För Representationen Kvadrat Anger Diagonal Delning 

 

 


