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Abstrakt
Bråkområdet är enligt verksamma lärare men även forskning ett komplext område.
Syftet med studien är att undersöka vilka kritiska aspekter som förekommer i årskurs
fem och årkurs sex på en skola. Studien ämnar också att undersöka hur klassernas
matematiklärare undervisar kring dem. De kritiska aspekterna identifierades med hjälp
av ett förtest och för att få en djupare förståelse för dem intervjuades 11 elever. Lärarna
fick därefter i uppdrag att genomföra varsin lektion med innehåll som baserades på de
identifierade kritiska aspekterna. Dessa lektioner observerades och för att synliggöra om
eleverna hade uppfattat lektionsinnehållet genomfördes ett eftertest. Kortfattat visade
resultatet att bråkområdet är svårt för både lärare och elever.

Nyckelord
Bråktal, bråktalets aspekter, kritiska aspekter, lärandeobjekt, matematik, variationsteori,
årskurs 4-6.

Tack
Inledningsvis vill vi tacka våra närstående för visat tålamod under en period som
präglats av mycket bråk. Vi vill även tacka vår handledare och vår examinator för
betydelsefull handledning. Ett extra tack till vår examinator Constanta som har väglett
oss genom variationsteorin. Sist men mest förtjänta av ett tack, är de lärare och elever
som tagit sig tid och givit oss värdefull information. Utan er hade studien inte varit
möjlig!
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Studiens resultat visar att tal i bråkform är ett mycket komplicerat matematikområde,
både för elever och lärare. Bråktal kan ses och behandlas på många olika sätt, vilket gör
det svårt för individer att förstå. För att bemästra området visar studien att det är
essentiellt att tid ges för att utveckla en grundläggande förståelse för bråktal. Avsaknad
av förståelsen leder till svårigheter inom området. För att främja förståelsen visar
studien även att undervisning bör ha ett avgränsat innehåll. Undervisning med ett
avgränsat innehåll möjliggör en mer djupgående och befäst förståelse. Det är även
betydelsfullt att lärare har goda kunskaper inom området. Studiens resultat ger dig som
läsare en djupare förståelse för bråktal och de svårigheter som har identfierats. Med
studien som utgångspunkt blir det därför möjligt att förebygga fallgropar inom
bråkområdet.
Den genomförda studien är viktig eftersom den inte enbart fokuserar på områdets
svårigheter utan även hur de behandlas i undervisningen. Förutom identifiering av
bråkområdets svårigheter blir det genom studien även möjligt att sätta dem i relation till
den undervisning som sker i klassrummet. Förhoppningen är därför att denna studie ska
leda till en medveten och förbättrad undervisning om tal i bråkform. Den ökade
förståelsen för bråkområdet leder till förbättrade matematikkunskaper. Dessa är i sin tur
betydelsefulla för både människan och samhället eftersom de leder till mer
välförankrade beslut.
Studien utgår från frågeställningarna vilka kritiska aspekter inom området tal i bråkform
kan urskiljas utifrån elevernas svar och lösningar? samt hur anpassar lärarna
undervisningen i klasserna utifrån identifierade kritiska aspekter inom området?. I
studien har 46 elever och 2 lärare deltagit. Informanterna har fått genomföra ett
diagnostiskt test, intervjuer samt deltagit i observation av undervisningsmoment.
Genom dessa tre metoder kan ett mer pricksäkert resultat presenteras. Eftersom studien
ämnar att besvara vilka svårigheter elever har inom området tal i bråkform samt hur
lärare arbetar för att överbrygga dessa har den insamlade datan analyserats med fokus
på att identifiera gemensamma drag. Genom de valda tillvägagångssätten har studiens
frågeställningar kunnat besvaras och resultatet är givande för verksamma samt blivande
lärare.
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1 Inledning
Idén till denna uppsats har väckts eftersom vi uppmärksammat att tal i bråkform ofta är
problematiskt för ett stort antal elever. Dessa iakttagelser har gjorts på ett antal skolor
och i olika årskurser. Under samtal med flera verksamma lärare har området tal i
bråkform återkommande framställts som komplicerat och svårt att undervisa kring.
McIntosh (2009) bekräftar de svårigheter vi och de verksamma lärarna
uppmärksammat. Vi är av denna anledning intresserade av att först och främst
undersöka om de enligt forskningen fastställda kritiska aspekterna gällande bråk kan
identifieras i klassrummen (Engström, 1997; Kilborn, 1990; McIntosh, 2009). Eftersom
tidigare forskning enbart belyser de svårigheter som finns är vi även intresserade av att
undersöka hur lärare arbetar för att överbrygga dessa kritiska aspekter.
I den aktuella läroplanen under rubriken centralt innehåll för årskurs 4-6 omnämns tal i
bråkform och deras användning i vardagen (Skolverket, 2016). Undervisningen ska
även enligt läroplanen ge eleverna förutsättningar att utveckla förståelse för sambandet
mellan tal i bråkform, procentform samt decimaltal. Att eleverna får med sig dessa
kunskaper är avgörande för deras fortsatta kunskapsutveckling inom området tal i
bråkform. Dessa grundläggande kunskaper är väsentliga eftersom metoder för beräkning
med tal i bråkform i varierande kontexter är en del av det centrala innehållet för årskurs
7-9 (Skolverket, 2016).
Med anledning av att de verksamma lärare vi kommit i kontakt med vittnat om att detta
matematiska område är problematiskt för många elever upplever vi att våra kunskaper
inom området behöver fördjupas. Behovet av studien stärks ytterligare eftersom Lamon
(2007) hävdar att många lärare själva har svårt att förstå tal i bråkform, vilket resulterar
i bristfällig undervisning. Vår förhoppning med detta examensarbete är att vi och andra,
både blivande och verksamma lärare, ska få en djupare förståelse för hur vi ska göra
med bråk. Denna fördjupade förståelse kan bidra till att ge elever bästa möjliga
förutsättningar att lyckas utifrån de kunskapskrav som ställs nu och i högre stadium.
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2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att belysa kritiska aspekter inom området tal i bråkform i
två klasser i årskurs fem och sex på en skola i sydöstra Sverige. Studien syftar även till
att, utifrån variationsteorin, utvärdera hur lärare i årskurs fem och sex genomför
undervisning.

Frågeställningar
Vilka kritiska aspekter inom området tal i bråkform kan urskiljas utifrån elevernas svar
och lösningar?
Hur anpassar lärarna undervisningen i klasserna utifrån identifierade kritiska aspekter
inom området?
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3 Tidigare forskning
För att ge dig som läsare förståelse för undersökningsområdet kommer detta kapitel att
redogöra för tidigare forskning inom området. Eftersom studien syftar till att undersöka
kritiska aspekter inom bråkområdet och hur lärare undervisar kring dessa, är en utförlig
bakgrund till bråk samt undervisning och lärande relevanta och betydelsefulla områden
för studien.

3.1 Beskrivning av bråkbegreppet
Ordet bråk härstammar ifrån det medellågtyska ordet brok som betyder brytning eller
brutet tal (Nationalencyklopedin, u.å.). Svenska akademiens ordboks (u.å.) definition av
bråk är brutet tal eller delar av ett tal som är uppdelat i flera lika stora delar. Som
Kilborn (1990) och McIntosh (2009) konstaterar tillhör området tal i bråkform inte
längre elevers vardagstänkande, utan det har istället ersatts med decimaltal. Trots
decimaltalens många fördelar är deras oförmåga att vid vissa tillfällen uttrycka enkla
och exakta resultat en stor nackdel (McIntosh, 2009). I dessa situationer är
bråkkunskaper mycket användbara och således väsentliga att elever utvecklar. Enligt
McIntosh (2009) kan användandet av bråk ses som ett verktyg att dela upp en kvantitet
eller helhet. Lamon (2012) utvecklar synsättet och presenterar ytterligare två möjliga
aspekter av begreppet. Bråk kan dels ses som ett tillvägagångssätt eller en metod som
!
används för att skriva siffror, det vill säga två heltal med ett streck mellan, . Ett bråktal
"
kan även uppfattas som en siffra eller ett nummer, mer specifikt ett positivt rationellt tal
som inte är likamed noll (Lamon, 2012). Bråktal är uppdelade och oavsett hur vi ser på
dem är täljaren överst, nämnaren nederst och mellan de båda siffrorna återfinns ett
bråkstreck.

3.2 Bråkets olika aspekter
Bråkbegreppet är komplicerat och elever har ofta svårt att utveckla förståelse för det
(Clarke, Roche & Mitchell, 2008). Begreppet är inte enbart utmanande för elever utan
även för lärare och en tänkbar förklaring kan vara bristande vardagserfarenhet
(Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001; Löwing, 2006). En annan möjlig förklaring till
begreppets komplexitet kan vara att det förekommer i många olika situationer och
beskrivs ha många olika ansikten (Kilborn, 1990). Behr (1992) beskriver dessa ansikten
som olika personligheter som blir synliga när bråktal studeras i en pedagogisk kontext.
Det är Malmer och Adlers (1996) uppfattning att dessa olika personligheter har
betydande olika innehåll, vilket kan leda till missuppfattningar hos elever. Enligt
Kilborn (1990) kan bråk anta skepnaden som ett tal, del av en helhet, del av ett antal, en
proportion eller andel samt som ett förhållande. Löwing (2008) adderar ytterligare två
möjliga synsätt av bråk till Kilborns (1990) lista, division som metafor samt bråk som
skala. I styckena nedan kommer vi att redogöra för bråk som tal, del av helhet samt del
av antal. Begränsningen till dessa aspekter har gjorts eftersom endast dessa är relevanta
för vår studie.
3.2.1 Bråk som tal
Bråktal har ett numeriskt värde likt heltal och har därför en en bestämd plats på en
tallinje (Kilborn, 1990; Kilpatrick m.fl., 2001; Löwing, 2008). Genom att se på bråktal
och behandla dem ur denna aspekt blir det möjligt att storleksordna dem (Kilpatrick
m.fl., 2001). Den beskrivna aspekten är utan tvekan den mest problematiska för elever
(Kilborn, 1990; Kilborn & Karlsson, 2015a; Kilpatrick m.fl., 2001; Löwing, 2008).
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Kilborn och Karlsson (2015a) menar att det inte är särskilt anmärkningsvärt eftersom
undervisning sällan behandlar denna aspekt av bråk. Det är dock olyckligt dels eftersom
det är den mest betydelsefulla aspekten och dels eftersom kunskapen är grundläggande
för elevers fortsatta matematikutveckling (Kilborn & Karlsson, 2015a). Enligt McIntosh
(2009) är övergången från heltal till bråktal problematisk för de flesta elever. Det är
hans uppfattning att orsaken är att det ges för lite tid att utveckla taluppfattningen för
bråk.
Den bristande förståelsen för bråk som tal leder till att en rad missuppfattningar uppstår.
Till att börja med kan en bristande förståelse för bråktalets utformning leda till att elever
uppfattar bråktalet som två olika tal istället för ett (Kilpatrick m.fl., 2001). En annan
missuppfattning som Karlsson och Kilborn (2015b) beskriver är att elever inte förstår
#
#
att det finns tal mellan och . Elever kan även felaktigt anta att en stor nämnare är
$
%
synonymt med ett stort tal och att siffran nio i nämnaren betyder att talet är nästan helt
%
&
(Kilpatrick m.fl, 2001; McIntosh, 2009). Att är lika mycket som är en annan vanligt
&
'
förekommande missuppfattning som uppstår eftersom elever utgår från att skillnaden
mellan nämnaren och täljaren är lika stor (Kilpatrick m.fl., 2001). Samtliga
missuppfattningar går att härleda till att elever applicerar sina kunskaper om heltal till
bråktal (Engström, 1997; Löwing, 2008; McIntosh, 2009). Att dessa tidigare kunskaper
nyttjas är inte förvånande eftersom det är först när eleverna kommer i kontakt med
bråktal som de möter fenomen som att exempelvis ett tal representeras med två
symboler samt att det inte finns ett minsta tal (Engström, 1997).
För att elever till fullo ska förstå aspekten bråk som tal kan en rad kunskaper som är
fundamentala identifieras i tidigare forskning. För det första är det som McIntosh (2009)
föreslår betydelsefullt att elever får tid att arbeta med och utveckla sin taluppfattning
innan de börjar operera med talen. För det andra måste elever förstå att tidigare
kunskaper om heltal inte är applicerbara på bråktal. För det tredje bör elever bli bekanta
med bråktalets olika beståndsdelar. Elever behöver kunskap om att nämnaren
symboliserar hur många delar en hel delats i, att täljaren beskriver antalet delar av
helheten samt att det finns en relation mellan de båda (McIntosh, 2009). Det är även
betydelsefullt att elever utvecklar förståelse för att olika bråkuttryck kan representera
samma tal (Lamon, 2012; Löwing, 2008; McIntosh, 2009).
3.2.2 Bråk som en del av en helhet
Bråk som en del av en helhet är vanligtvis den aspekt som elever kommer i kontakt med
först i skolundervisningen (Löwing, 2008; Nunes & Bryant, 1996). Bråk som del av
helhet bygger på en likadelningsprincip, det vill säga att varje del helheten är indelad i
ska vara lika stor (Karlsson & Kilborn, 2015b; Kilborn, 1990; Lamon, 2012; McIntosh,
2009).
McIntosh (2009) beskriver nämnaren som ett uttryck för det antal delar helheten är
indelad i. Behålls täljaren konstant med en ökande nämnare blir varje del mindre,
eftersom helheten nu delas in i mindre delar (Lamon, 2012; McIntosh, 2009). Se figur 1.
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Figur 1. Indelade helheter

Hallett, Nunes, Bryant och Thorpe (2010) har i sin undersökning påvisat att bråk sett
som del av en helhet är enklast för elever att förstå. Vidare hävdar Hallett m.fl. (2010)
att mycket forskning har undersökt elevers svårigheter för bråk och försökt rangordna
dem. I sin undersökning fastslog de dock att elever utvecklar begrepp och
tillvägagångssätt i olika takt och ordning. De understryker även att elever lär sig det
läroplanerna beskriver och det läraren undervisar om. Att elever har lättast för bråk som
helhet är alltså ingen tillfällighet, utan ett resultat av att undervisningen främst
behandlar denna aspekt (McIntosh, 2009; Kilborn 1990). Därmed inte sagt att området
är oproblematiskt för samtliga elever. Både Lamon (2012) och McIntosh (2009) pekar
på att ett stort antal elever saknar kunskap och förståelse i de fall delarna av en helhet
ska vara lika stora. Elever har ofta inga större svårigheter med begreppen halv, fjärdedel
och åttondel eftersom indelningen kan ske genom upprepad halvering (McIntosh, 2009).
Även Malmer och Adler (1996) beskriver att hälften och fjärdedel är välkända begrepp
som elever har förståelse för. Det blir mer problematiskt när elever kommer i kontakt
med begreppen tredjedel samt femtedel och ofta blir det då synligt att eleverna inte
utvecklat förståelse för att samtliga delar ska vara lika stora (McIntosh, 2009).
Charalambous och Pitta-Pantazi (2007) uttrycker tre huvudsakliga aspekter elever
behöver ha förståelse för gällande relationen mellan del och helhet; delarna måste vara
en del av helheten om de sätts samman, fler uppdelningar av helheten betyder mindre
delar samt att relationen mellan delarna och helheten består oavsett form, ordning och
plats på de likvärdiga delarna.
3.2.3 Bråk som en del av ett antal
Vid behandling av bråk som del av antal måste elever, till skillnad från aspekten bråk
som del av en helhet, uppfatta flera olika enheter som en helhet (Löwing, 2008).
Aspekten kan även benämnas som del av en diskret mängd (Lamon, 2012). Kilborn
(1990) menar att elevers tidigare kunskap inom division och multiplikation är
applicerbara på problem där bråk är en del av ett antal. Vidare menar han att det är
möjligt att lösa uppgifter utan användning av bråket i sig, men att kunskap och
förståelse för bråk fortfarande är nödvändig. Bråk som del av ett antal kan exemplifieras
&
genom följande uppgift; I fruktskålen är
av de 20 apelsinerna dåliga. Hur många
'
apelsiner är dåliga? Löwing (2008) påtalar att eleverna initialt måste hitta ett mönster
som representerar antalet. När uppdelningen är gjord blir bråket enklare att urskilja.
Figur 2 visar en uppdelning av de 20 apelsinerna i fem kolumner. Fyra av de fem
&
kolumnerna är färgade och representerar av antalet apelsiner. I exemplet blir det även
synligt att bråket

&
'

'

inte är ett tal utan en del av de 20 apelsinerna.
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Figur 2. Uppdelningen i kolumner synliggör delen av antalet.

Engström (1997) beskriver att elever har större svårigheter med bråk som del av antal än
bråk som del av en helhet. Behr (1992) hävdar däremot det motsatta och menar att
elever har lättare att förstå bråk som en del av antal eftersom det relaterar till tidigare
räknekunskaper. Oavsett vad elever har svårast för är det betydelsefullt för deras
fortsatta förståelse av bråktal att de möter undervisning som behandlar alla olika
aspekter av bråk (Behr, 1992; Lamon, 2012). För att elever ska bemästra denna
specifika aspekt av bråk behöver de ha kännedom om två grundläggande kunskaper,
dels att en helhet kan bildas av flera olika enheter (Löwing, 2008) och dels
likadelningsprincipen (Karlsson & Kilborn, 2015b).

3.3 Räkneoperationer av tal i bråkform
McIntosh (2009), Löwing (2008) samt Kilborn (1990) uttrycker att elever bör ha
kunskap om ett antal grundläggande begrepp innan de börjar arbeta med beräkning av
tal i bråkform. Löwing (2008) hävdar att elever med hjälp av dessa begrepp kan
resonera sig fram till ett svar, samt att de genom resonemang kan avgöra om ett svar
anses vara rimligt eller inte. Vidare uttrycks det att de flesta operationer kan utföras med
god förståelse om eleverna har kunskap om dessa tre begrepp:
•
•
•

nämnarens innebörd
täljarens innebörd
varje tal i bråkform kan skrivas på oändligt många olika sätt.
(Löwing, 2008, s.254)

McIntosh (2009) beskriver också ovanstående begrepp som viktiga kunskaper men
adderar att elever bör ha förståelse för att “alla delar måste vara lika stora för att de ska
vara bråkdelar” (s.29). Med dessa grundläggande kunskaper är eleverna rustade för att
utföra operationer med tal i bråkform.
När elever påbörjar räkneoperationer av bråktal är det viktigt att de har kännedom om
att endast liknämniga tal kan adderas, subtraheras och jämföras (Löwing,
2008). Vanligtvis introduceras operationer med liknämniga bråktal först i
undervisningen. Att inleda med detta är lämpligt eftersom beräkning av liknämniga
bråktal är relativt okomplicerade (Karlsson & Kilborn, 2015b). I dessa räkneoperationer
betraktas nämnaren som en enhet och fokus centreras till täljaren och hur den förändras
(Karlsson & Kilborn, 2015b). I de fall där nämnarna (enheterna) är olika måste elever
kunna tillämpa förlängning och förkortning. Eleverna måste således ha utvecklat
förståelse för att ett bråk kan skrivas på ett oändligt antal sätt (Löwing, 2008).
Förmågan att hitta gemensamma nämnare vid räkneoperationer med tal i bråkform är
enligt Nunes och Bryant (1996) en problematisk aspekt. Nunes och Bryant (1996) lyfter
även fram att elever vid beräkning av tal i bråkform använder sig av rutinmässiga
metoder som de anammat från operationer med heltal. En sådan operation kan
exempelvis vara att de adderar täljare med täljare och nämnare med nämnare.
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3.4 Undervisning och lärande
Lärande är något som sker hela tiden både i och utanför klassrummet och främst i de
miljöer där vi är tillsammans med andra människor (Säljö, 2014) . Eftersom studien
ämnar att undersöka lärande som sker i klassrumssammanhang är det av vikt att få en
djupare förståelse för olika perspektiv på undervisning.
För att förklara bra undervisning använder Håkansson och Sundberg (2012) begreppet
kvalitativt god undervisning. De utvecklar begreppet med att det är en framgångsrik,
god undervisning, vilken är önskvärd att sträva mot. Vidare understryker de att det är
viktigt att göra en distinktion mellan framgångsrik och god undervisning. Framgångsrik
undervisning strävar mot måluppfyllelse och efteråt så redogör läraren för i vilken grad
målen har uppfyllts. God undervisning, å andra sidan, ska vara etiskt och moraliskt
försvarbar. Undervisning där våld är inblandat kan vara framgångsrik, men den är inte
god ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Av denna anledning behöver undervisning
vara både god och framgångsrik för att leda till meningsfullhet och måluppfyllelse
(Håkansson & Sundberg, 2012). Att det finns en mening med lärandet är enligt Marton
(2014) betydelsefullt för inlärningen. Vidare hänvisar Marton (2014) till en studie
genomförd av Katona. Studiens syfte var att undersöka om och hur meningsfullhet kan
kopplas till minnet och inlärning av sifferkombinationer. Resultatet av försöket visade
att den grupp som fått sifferkombinationen presenterade i ett meningsfullt sammanhang
hade lättare att återge kombinationen vid ett senare tillfälle.
Det är Martons (2014) ståndpunkt att dagens skolundervisning är präglad av ren
kunskapsinhämtning snarare än förståelse och inlärning. Marton exemplifierar detta
med situationen häcklöpning. Elever tar sig från start till mål genom att hoppa över
häckar som symboliserar prov. När de väl är i mål befinner de sig på samma nivå som
när de startade snarare än att ha klättrat i det Marton (2014) benämner som
trappalternativet. Marton (2014) menar vidare att dagens kursplaner, som är
utgångspunkt för undervisningen, kräver mycket tid och ansträngning av lärare för att
möjliggöra förståelse samt inlärning för elever. Om lärare hamnar i en situation där det
endast blir en ren kunskapsinhämtning blir elevers bredare och djupare förståelse
lidande och de får svårt att applicera sina kunskaper på andra situationer. Efter denna
mer generella beskrivning av undervisning och lärande kommer följande avsnitt
fokusera på undervisningstraditioner som återfinns inom matematikämnet.
3.4.1 Traditionell matematikundervisning
Det är inledningsvis viktigt att förklara vad som avses med begreppet traditionell
matematikundervisning. Den traditionella undervisningen fokuserar på räkning samt
sifferexercis och mindre på att utveckla elevers taluppfattning (Engström, 1997;
Malmer, 2002). I det traditionella matematikklassrummet kan mönstret introduktion,
övning och tillämpning urskiljas (Engström, 1997). Elever får träna på en procedur tills
den är befäst och därefter tillämpa kunskaperna på givna problem från läromedel eller
lärare (Engström, 1997). Den traditionella undervisningen utgår ofta från konkreta
modeller som elever ska dra slutsatser kring vid begreppsinlärning (Engström, 1997).
Sammanfattningsvis är det Engströms (1997) ståndpunkt att matematikämnet till följd
av denna metodik uppfattas som ett färdighetsämne. Malmer (2002) beskriver att den
traditionella matematikundervisningen ofta är långt ifrån elevers verklighet både
språkligt och erfarenhetsmässigt, vilket kan leda till bristande motivation för ämnet.
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Den traditionella undervisningen kan sägas ha rötter i den associationistiska teorin och
Säljö beskriver den som; “händelser som uppträder nära varandra tenderar att kopplas
ihop och läras in” (2014, s.256). Associationismen har i sin tur utvecklats ur det
behavioristiska inlärningsperspektivet. Enligt Håkansson och Sundberg (2012) kan
perspektivet i en undervisningskontext förstås som komplexa beteendemål som delas
upp i delmål och slutligen testas. Forskningen inom området behaviorism har präglats
av viljan att fastställa vad som leder till en mer funktionell måluppfyllelse (Håkansson
& Sundberg, 2012). Det är Säljös (2014) och Magnes (1994) uppfattning att
behaviorismen dominerade utbildningssystemet under 1900-talets första hälft, men att
dess dominans därefter avtagit. Magne (1994) hävdar dock att de traditionella
metoderna fortfarande lever kvar i dagens matematikklassrum. Även Malmer (2002)
påstår att de mer traditionella undervisningsmetoderna finns kvar inom
matematikämnet. Malmer (2002) beskriver ett trendbrott i samband med utformningen
av läroplanen från -94 och menar att fokus i och med den flyttades från kvantitativa till
kvalitativa kunskaper. Detta har dock inte fått fullt genomslag i undervisningen och
enligt Malmer (2002) beror det på en rad olika faktorer. En av dessa möjliga orsaker är
att lärare inte har tilltro till sin egen förmåga, vilket resulterar i att man undervisar som
man alltid gjort.
Det finns kritik mot det behavioristiska perspektivet vilken menar att fokus inte enbart
kan vara på människors yttre beteende, utan även hur vi löser problem, bildar begrepp
och minns. Engströms (1997) kritik mot de traditionella undervisningsmetoderna inom
matematiken riktas mot att det är vanligt att elever trots intensivträning inte har
förmågan att tillämpa kunskaperna vid senare tillfälle. Löwing och Kilborn (2002)
menar att kritik uppstått i och med reformer av läroplaner. De äldre, mer traditionella
metoderna ifrågasätts allt eftersom nya läroplaner implementeras. Främst syftar Löwing
och Kilborn (2002) på färdighetsträningen inom ämnet, vilken de menar inte fungerade
efter Lgr 69. Avslutningsvis lyfts det fram att allt eftersom de mål skolan arbetar mot
förändras måste även undervisningen anpassas för att möta de nya kraven (Löwing &
Kilborn, 2002).
3.4.2 Den “nya” sociala matematikundervisningen
Kritiken mot de traditionella undervisningsmetoderna har bidragit till att en ny form av
matematikundervisning vuxit fram (Engström, 1998). Enligt en rapport från Nctm
(1989) var matematikundervisningen i behov av förändring. De konstaterade att
undervisningen behövde bli mer undersökande, kommunikativ och probleminriktad. Att
utvecklingen fortsatt i denna riktning kan konstateras genom följande utdrag ur den
aktuella läroplanen:
Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande
och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och
tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta
välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att
delta i samhällets beslutsprocesser. (Skolverket, 2016 s.62)

Den nya undervisningen grundar sig i en konstruktivistisk kunskapssyn. I ett
konstruktivistiskt klassrum stimulerar läraren elever till att reflektera över aktiviteter,
använder laborativt material, efterfrågar inte ett givet svar och utgår från att eleven
använder sig av redan befintlig kunskap (Engström, 1998). Undervisningen förankras i
elevernas verklighet och problemlösande samt kreativa aktiviteter nyttjas. Det ges även
ett stort utrymme till diskussioner.

8

Boaler (2011) beskriver att matematiklärare som tidigare arbetat med traditionella
metoder insåg att många elever var underkända och saknade motivation för ämnet. Med
anledning av detta utvecklades ett mer konstruktivistiskt arbetssätt där elever ofta blev
ombedda att förklara för varandra hur de arbetade samt växla mellan olika
framställningar och kommunikationsformer. Detta ledde till att eleverna fick en utökad
medvetenhet och tilltro till sin egen förmåga, vilket i sin tur ledde till ökad motivation.
Även Björklund och Grevholm (2014) menar att samtal om matematik är gynnsamt och
kan leda till ökad förståelse hos elever. Genom dessa samtal ges begrepp inom
matematiken en innebörd och problematiseras.
3.4.3 Ett variationsteoretiskt perspektiv på undervisning
Det variationsteoretiska perspektivet på lärande har vuxit fram ur fenomenografin
(Marton & Booth, 1997). Utifrån detta synsätt anses lärande vara icke-dualistiskt
(Holmqvist, 2006; Marton, 2015; Olteanu, 2016). Med detta menas att kunskap inte är
något som uppstår genom att den lärande applicerar sin inre värld på den yttre. Istället
bör lärande ses som något unikt som varken finns inuti den lärande eller i omvärlden,
utan någonstans mitt emellan (Marton & Booth, 2000). Lärande kan enligt Runesson
(1999) ses som en relation mellan subjektet och objektet eller som att själva lärandet är
en förändring mellan individen och världen. Ett centralt begrepp inom variationsteorin
är lärandeobjekt. Lärandeobjektet är föränderligt och innefattar det en
undervisningssituation avser att utveckla hos elever (Holmqvist, 2006; Lo, 2014). Ett
lärandeobjekt är dessutom unikt för varje individ (Holmqvist, 2006). Lärare som utgår
från det variationsteoretiska perspektivet fokuserar i sin undervisning på att synliggöra
nya och olika aspekter av det som ska läras. Undervisningen fokuserar
sammanfattningsvis på att hjälpa elever att upptäcka lärandeobjektet och dess kritiska
drag genom variation (Lo, 2014).
Sett utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv finns det ingen enskild
undervisningsmetod eller strategi som är ändamålsenlig för alla lärandeobjekt. Istället
menar Lo (2014) att lärare alltid måste fundera över vilket lärandeobjektet är och vilken
undervisning som är mest lämpad.
3.4.4 Tre grundprinciper för undervisning
Tidigare forskning kring undervisning och lärande skiljer sig åt på många punkter,
vilket visar sig i det urval av forskning som presenterats ovan. Trots
meningsskiljaktigheter kan vissa likheter mellan de olika lärandeteorierna identifieras. I
ett storskaligt forskningsprojekt har Brandsford, Pellegrino och Donovan (1999) urskilt
tre betydande aspekter för lärande som återfinns i majoriteten av forskningen inom
området.
1. Elever har med sig olika erfarenheter och föreställningar kring världen in i
klassrummet.
2. För att utvecklas inom ett område måste elever ha en grund av faktakunskaper,
kunna förstå fakta och idéer i relation till ett begreppsmässigt ramverk, samt
kunna strukturera kunskap så att den lätt kan letas fram och nyttjas.
3. Genom att presentera och tydliggöra lärandemål för elever och sedan låta dem
utvärdera hur väl de uppnåtts kan de ta kontroll över sitt eget lärande.
Utifrån dessa punkter presenterar Brandsford m.fl. (1999) slutsatser om tre
grundprinciper som borde gälla för all undervisning. Först och främst måste lärare
identifiera samt arbeta med elevers tidigare kunskaper och föreställningar.
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Lärare måste också ha djupa ämneskunskaper för att kunna ge många exempel kring ett
område. Slutligen måste lärare inkludera undervisning om metakognitiva färdigheter.
Sammanfattningsvis råder det ingen brist på forskning inom området undervisning och
lärande, dilemmat är istället vilken väg du som lärare ska välja. Likt Säljö (2014)
beskriver kommer frågan om hur vi människor lär aldrig att besvaras på ett sådant sätt
att vi får ett generellt svar. Det är därför relevant att lyfta Los (2014) tankar om att vi
istället för att argumentera för och kritisera olika lärandeteorier borde dra nytta av all
den kunskap de tillsammans genererar.

4 Teoretisk utgångspunkt
Detta kapitel kommer att ge dig som läsare en ingående presentation av vald teoretisk
utgångspunkt. I den valda teorin har begrepp som hjälpt oss att förstå och analysera den
insamlade empirin hämtats. Studien utgår från ett variationsteoretiskt perspektiv.

4.1 Introduktion till variationsteorin
Teorin har som redan nämnts vuxit fram ur den fenomenografiska forskningsansatsen
och har som syfte att belysa och ta hänsyn till elevers olika sätt att erfara eller uppfatta
ett fenomen (Lo, 2014; Marton, 2015). Variationsteorin tar sin utgångspunkt i vad vi lär
oss och menar att lärande inte är möjligt utan ett innehåll, så kallat lärandeobjekt (Lo,
2014; Marton, 2015). Runesson (1999) menar att utgångspunkten i variationsteorin är
lärares agerande och handlingar som ger elever möjlighet att erfara, uppfatta och förstå
ett innehåll på ett visst sätt. Med denna teori som utgångspunkt blir det möjligt att
analysera hur lärarna i studien presenterar och möjliggör urskiljning av utvalda kritiska
aspekter inom området tal i bråkform. Nedan kommer betydelsefulla begrepp inom
variationsteorin i relation till studien att presenteras.

4.2 Lärandeobjekt
Lärandeobjekt är ett centralt begrepp inom variationsteorin. Ett möjligt sätt att förstå det
är som ett utvalt område, som undervisningen avser att utveckla hos eleverna
(Holmqvist, 2006; Marton, 2015; Olteanu, 2016). För att tydliggöra innebörden av
begreppet ytterligare bör det klargöras att begreppet särskiljer sig från lärandemål.
Lärandemål är förutbestämt, är ett resultat av undervisning och framträder i slutfasen av
lärprocessen (Lo, 2014). Ett lärandeobjekt kan däremot förändras under processens
gång. Ett lärandeobjektet kan vara direkt och indirekt (Lo, 2014; Marton, 2015). Marton
(2015) beskriver det direkta lärandeobjektet som det innehåll undervisningen syftar till
att lära ut och det indirekta som vad eleverna förväntas kunna göra med
undervisningens innehåll. Vid val av lärandeobjekt är det av denna anledning väsentligt
att läraren inte ser området isolerat utan även funderar kring syftet med att ge eleverna
kunskapen.
Enligt Marton och Tsui (2004) innefattas tre olika delar i begreppet lärandeobjekt, det
avsedda, det iscensatta samt det erfarna. Det avsedda kan beskrivas som de avsikter
läraren har gällande vad eleverna ska få erfara genom undervisningen (Olteanu, 2016).
Det iscensatta är vad eleverna faktiskt får möjlighet att erfara under lektionen. Slutligen
är det erfarna lärandeobjektet det eleverna urskiljer före, under och efter en lektion. Det
huvudsakliga syftet inom variationsteorin är att skapa en undervisning där dessa tre
komponenter sammanfaller (Olteanu, 2016). Det avsedda lärandeobjekt förbises i denna
studie eftersom lärarna inte utgått från variationsteorin i planeringsprocessen.
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4.3 Kritiska aspekter
Alla lärandeobjekt innefattar flera aspekter och objektet uppfattas annorlunda beroende
av vilken aspekt som är i fokus. De aspekter av lärandeobjektet som inte urskiljs av
elever men som är betydelsefulla för förståelsen benämns kritiska aspekter inom
variationsteorin (Olteanu, 2016). Förenklat kan det förklaras som områden elever har
svårt att förstå. Lo (2014) betonar att om lärare förväntar sig att elever ska uppfatta ett
objekt på liknande sätt som de själva måste elevernas uppmärksamhet riktas mot rätt
aspekter och de måste få stöttning i att fokusera på samma drag. I den initiala
planeringsprocessen för undervisning är det därför essentiellt att lärare identifierar
kritiska aspekter hos lärandeobjektet.

4.4 Variationsmönster
För att elever ska kunna urskilja kritiska aspekter är det väsentligt att läraren varierar
lärandeobjektets egenskaper (Lo, 2014) och det görs inom variationsteorin med hjälp av
olika variationsmönster. Olteanu (2016) beskriver att ett variationsmönster behåller
vissa aspekter av lärandeobjektet konstanta samtidigt som andra aspekter varieras.
Genom variationsmönster kan elever urskilja lärandeobjektets kritiska aspekter (Lo,
2014). Det är också Los (2014) uppfattning att undervisning i alldeles för stor
utsträckning nyttjar exempel som synliggör likheter. Avsikten med dessa är att stödja
elevers kunskap- och begreppsutveckling. Enligt variationsteorin är dessa likheter dock
otillräckliga och elever behöver erfara variation samt skillnader för att nå förståelse (Lo,
2014). Inom variationsteorin återfinns följande variationsmönster, kontrast, separation,
generalisering samt fusion (Lo, 2014; Marton, 2015; Olteanu, 2016.).
Variationsmönstret kontrast innebär att aspekter jämförs för att eleven ska uppleva
skillnad och därmed urskilja de kritiska aspekterna (Lo, 2014). Kontrast möjliggörs
genom att elever blir presenterade för vad lärandeobjektet inte är (Olteanu, 2016). För
att exemplifiera behöver elever för att förstå begreppet en halv uppleva skillnaden
mellan en halv och vad som inte är en halv. Marton (2015) belyser kontrast som ett
mönster där en aspekt behålls konstant samtidigt som en annan aspekt förändras och
därmed urskiljs den utvalda aspekten hos lärandeobjektet. När en aspekt kontrasteras
mot en annan framträder värden som inte tidigare var synliga (Lo, 2014). I och med
detta uppstår variationsmönstret separation. När värdena hel och halv separeras från
objektet bråk öppnas en dimension av variation. Eleven har innan separationen
behandlat objektet som en helhet, men kan nu uppfatta de enskilda aspekterna hel och
halv av objektet.
Med generalisering menar Marton (2015) och Lo (2014) att en aspekt behålls konstant
samtidigt som övriga aspekter systematiskt förändras. Marton (2015) exemplifierar
generalisering med att olika objekt kan ha samma färg oavsett form, vilket innebär att
aspekten färg behålls konstant samtidigt som formen varieras. Avslutningsvis är fusion
det som Marton (2015) menar binder samman alla ovan nämnda variationsmönster.
Olteanu (2016) beskriver fusion som en simultan variation av lärandeobjektets aspekter.
Variationen av aspekterna bidrar till att ge en helhetsbild av lärandeobjektet (Lo, 2014;
Olteanu, 2016). Till skillnad från kontrast och generalisering varieras i fusion båda
aspekterna färg och form i Martons (2015) tidigare exempel.
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5 Metod
Kapitlet kommer att ge dig som läsare en förståelse för hur arbetsproceduren har sett ut
och en beskrivning av de metoder som använts. Genom att ta del av detta avsnitt
kommer du också att få en inblick i studiens urval samt analysmetoder. Slutligen
presenteras en redogörelse för hur Vetenskapsrådets etiska principer har beaktats samt
studiens tillförlitlighet.

5.1 Metodmotivering
Studien är kvalitativ och har en fenomenografisk forskningsansats. Den valda ansatsen
är ändamålsenlig eftersom studien avser att undersöka olika individers erfarenheter av
ett och samma fenomen. Ansatsens lämplighet kan stärkas ytterligare med Marton och
Booths (2000) resonemang kring att den fenomenografiska ansatsen uppmärksammar
frågor som är relevanta för lärande och förståelse.

5.2 Procedur
Efter kontakt med en lärare som är delaktig i den utbildning vi läser bestämdes det att
studien skulle genomföras på en skola i sydöstra Sverige. Inledningsvis delades ett
missivbrev ut till två klasser i årskurs sex. En av lärarna avböjde att medverka vilket
resulterade i att en lärare med en klass i årskurs fem på samma skola medverkade i
dennes ställe. För att kunna lokalisera eventuella kritiska aspekter inom bråkområdet
fick samtliga elever genomföra ett diagnostiskt test. Diagnosen bestod av nio uppgifter
vilka behandlade olika aspekter av tal i bråkform. Eleverna hade 45 minuter tillgodo att
genomföra testet och de fick endast använda penna och radergummi. Det fanns alltså
inga laborativa material eller andra hjälpmedel tillgängliga. Resultatet av diagnosen
analyserades och fördes in i en tabell. Utifrån andelen icke godtagbara svar på varje
uppgift ringades kritiska områden in. De områden där 50% eller mer hade icke
godtagbara svar valdes ut, vilket resulterade i tre uppgifter till årskurs fem och två
uppgifter till årskurs sex. Därefter granskades samtliga elevsvar återigen och elever med
intressanta lösningar blev intervjuade.
Intervjuerna analyserades för att skapa en djupare förståelse för de kritiska aspekterna
och elevernas uppfattningar av bråktal. Utifrån de av oss identifierade kritiska
aspekterna planerade lärarna varsin lektion som observerades. Lärarna hade en vecka
tillgodo för lektionsplanering. Observationerna filmades med hjälp av en Ipad och
analyserades utifrån ett observationsschema (bilaga E). För att kunna dra slutsatser om
den observerade undervisningen lett till att eleverna urskilt de kritiska aspekterna
genomfördes ett eftertest. Testet genomfördes i anslutning till de båda observerade
lektionerna och innefattade en uppgift per klass. Uppgiften valdes utifrån den aspekt av
bråkområdet som behandlades under lektionen.

5.3 Datainsamlingsmetoder
Studien har nyttjat tre olika datainsamlingsmetoder; frågeformulär, intervjuer samt
observationer. Kombinationen av dessa tre metoder kallas metodtriangulering
(Denscombe, 2016). Enligt Denscombe (2016) är metodkombinering fördelaktigt
eftersom det kan kontrollera fyndens träffsäkerhet, ge en mer fullständig bild samt
utveckla analysen. Syftet med metodtrianguleringen var i detta fall att uppnå en mer
fullständig bild av undersökningsområdet.
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5.3.1 Frågeformulär
För att synliggöra elevers erfarenheter samt kritiska aspekter av tal i bråkform användes
ett frågeformulär, även kallat diagnostiskt test eller förtest (bilaga B). Delar av
formuläret har även nyttjats som ett eftertest (bilaga F och G) för att möjliggöra
slutsatser om den genomförda undervisningen. Datainsamlingsmetoden är fördelaktig
eftersom den är lätt att arrangera, att alla respondenter får samma frågor samt att det
sparar tid för forskaren (Denscombe, 2016). För att klassificeras som ett
forskningsmässigt frågeformulär måste tre kriterier uppfyllas;
1.
2.
3.

Frågeformuläret ska vara utformat för att samla information som sedan kan användas som data
för analys.
Frågeformuläret ska bestå av en rad nedtecknade serie frågor.
Frågeformuläret ska samla information genom att fråga människor direkt.
(Denscombe, 2016, sid. 239)

Det nyttjade formuläret uppfyller samtliga tre kriterier.
Frågeformuläret (bilaga B) består av nio uppgifter inspirerade av McIntosh (2009),
Engström (1997) samt Lamon (2007). Bråktalens olika ansikten som presenterades i
kapitel tre var utgångspunkt vid urvalet av uppgifter. Varje uppgift går att koppla till
någon av dem och avser att undersöka hur elever hanterar dem. De aspekter som
behandlades av diagnosen var; bråk som tal (uppg. 1,4,5,8), bråk som del av helhet
(uppg. 3), bråk som del av antal (uppg. 2, 9) samt räkneoperationer med tal i bråkform
(uppg. 7). Testet har korrekturlästs av två utomstående lärare samt vår handledare.
Avsikten med att låta dem genomföra granskningen var att säkerhetsställa att
uppgifternas tänkta syfte uppfylldes. Diagnosen genomfördes av 42 elever fördelade på
två klasser varav 18 går i årskurs sex och de resterande 24 går i årskurs fem.
5.3.2 Intervjuer
I studien nyttjades personliga intervjuer som datainsamlingsmetod (Denscombe, 2016).
Den valda metoden synliggjorde elevernas föreställningar om tal i bråkform på ett mer
djupgående sätt än förtestet och genom detta möjliggjordes en mer träffsäker
identifiering av kritiska aspekter. Ostrukturerad intervjumodell användes eftersom det
var mest ändamålsenligt för studien. Informanten gavs i och med detta möjlighet att
utveckla sina tankar och idéer på ett mer djupgående sätt än vad som är möjligt vid
andra intervjuformer (Denscombe, 2016). Till intervjuer valdes 11 elever ut. Under
intervjun fick informanten tillgång till ett identiskt test (bilaga B) och ombads att lösa
mellan en och tre uppgifter. Informanten fick under lösningsprocessen förklara och
motivera sina svar.
5.3.3 Observationer
För att kunna besvara hur de två lärarna arbetar för att överbrygga de utvalda kritiska
aspekterna inom tal i bråkform var det nödvändigt att genomföra observationer. Det har
i studien genomförts två deltagande observationer. Observationerna har videofilmats för
att underlätta analysen eftersom det är svårt att identifiera allt som sker i klassrummet
vid ett tillfälle. En inspelad observation möjliggör återblickar vid upprepade tillfällen.
Denscombe (2016) beskriver att det finns tre olika nivåer av deltagande vid en
observation, fullständigt deltagande, deltagande i den normala miljön samt deltagande
som observatör. Deltagande som observatör har tillämpats i studien eftersom våra
identiteter som forskare har varit öppet erkända. Genom detta tillvägagångssätt har
undervisningen kunnat bevittnas på ett mycket detaljerat sätt (Denscombe, 2016).
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5.4 Urval
Det har varit nödvändigt att göra flera urval inför och under studien. Denscombe (2016)
poängterar att anledningen till att urval görs är att den data som samlas in blir mer
exakt. Selektionen har gjorts utifrån ett icke-sannolikhetsurval eftersom det inte har
varit möjligt att involvera ett tillräckligt stort antal informanter. Ett ickesannolikhetsurval baseras inte på ett slumpmässigt urval av informanter. Istället har
forskaren valfrihet i urvalsprocessen (Denscombe, 2016). I studien deltar förutom de 42
elever i årskurs fem och sex även två lärare som undervisar i matematik.
Begreppen identifierade-, urskilda- samt fokuserade kritiska aspekter kommer att nyttjas
i studien och därför krävs det en ingående beskrivning av dem. De identifierade kritiska
aspekterna är de komponenter av lärandeobjektet som elever behöver ha förståelse för
men ännu inte har. Dessa har identifierats genom förtest samt elevintervjuer. Begreppet
fokuserade kritiska aspekter innefattar de delar av lärandeobjektet undervisningen
fokuserar på. De fokuserade kritiska aspekterna har synliggjorts under observationerna.
De urskilda kritiska aspekterna är de komponenter eleverna uppmärksammat genom
undervisningen. Genom eftertestet har de urskilda kritiska aspekterna identifierats.
5.4.1 Studiens informanter
Studiens deltagare har valts utifrån det som Denscombe (2016) benämner som ett
bekvämlighetsurval. Denscombe (2016) framhåller att detta urval grundar sig i att det är
bekvämt för forskaren eftersom det är snabbt, billigt samt enkelt. Eftersom denna studie
har begränsade resurser är ett bekvämlighetsurval en nödvändighet. Sammanfattningsvis
har de skolor och lärare som varit intresserade och tillgängliga valts ut att delta i
studien. Ursprungligen skulle två klasser i årskurs sex deltagit, men eftersom en av
grupperna avböjde fick istället en klass i årskurs fem inkluderas i undersökningen. I
samtal med undervisande lärare kom vi gemensamt fram till beslutet att använda den
befintliga diagnosen i vetskap om att det fanns områden eleverna ännu inte mött i
undervisningen.
5.4.2 Uppgifter inför intervju
Utifrån det genomförda diagnostiska testet valdes uppgifter där resultaten visade på
bristfällig kunskap. Om hälften eller mer av eleverna i respektive klass hade ett icke
godtagbart svar valdes uppgiften ut som underlag för intervju. Efter genomfört urval för
årskurs fem låg uppgifterna 5, 7, 8 och 9 (bilaga b) till grund för intervju. Uppgift 7
förbisågs eftersom området ännu inte behandlats i undervisningen. Underlag för
intervjuer i årskurs sex blev uppgifterna 7e-h och 9.
5.4.3 Informanter till intervjuer
Informanter till intervjuerna valdes genom en analys av elevernas lösningar på de
utvalda uppgifterna. Till var och en av uppgifterna valdes tre elever med intressanta och
svårtolkade lösningar.
5.4.4 Urval av undervisningsområde
Utifrån analysen av intervjuerna valdes ett specifikt område som utgångspunkt för de
undervisningssituationer som observerades. Undervisningssituationen i årskurs fem
behandlade området bråk som del av ett antal. Den undervisningssituation som
genomfördes i årskurs sex tog upp metoder för förlängning, additiv och subtraktiv
beräkning samt jämförelse av tal i bråkform. Inför undervisningstillfällena fick varje
lärare ett brev gällande vad undervisningen skulle behandla (bilaga C och D).
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Lektionens lärandeobjekt har alltså bestämts utifrån vad den insamlade empirin visat är
kritiska aspekter inom respektive grupp.

5.5 Analys av data
Eftersom denna studie har en kvalitativ ansats är det utifrån kvalitativa metoder
analysen genomförts. Marton och Booth (2000) beskriver att insamlingen och analysen
inom den fenomenografiska metoden är oskiljaktiga. Med detta menar de att analyser
som görs under vägens gång kan påverka det framtida insamlandet av data. Detta är
möjligt att relatera till i denna studie eftersom analysen av testet låg till grund för
intervjuer. Empirin från intervjuer låg i sin tur till grund för de observerade lektionerna.
Att analysera data utifrån en fenomenografisk ansats innebär att söka efter hur
människor uppfattar ett visst fenomen (Marton, 1981). Larsson (1986) tillägger att den
fenomenografiska ansatsens analys baseras på den data som samlas in via intervjuer.
Med hjälp av intervjuerna ska sedan likheter och skillnader urskiljas. Vidare skriver
Larsson (1986) att det är jämförelsen mellan olika svar som ger kontrasten och därmed
tydliggörs karaktäristiska drag för uppfattningen om ett fenomen.
5.5.1 Frågeformulär
Elevernas resultat på diagnosen har analyserats utifrån godtagbart, icke godtagbart eller
avsaknad av svar. Resultaten på varje uppgift har förts in i en tabell för att ge en så
överskådlig bild som möjligt. Den insamlade datan synliggjorde inom vilka områden
större missuppfattningar/kritiska aspekter fanns. Utifrån resultatet på det diagnostiska
testet valdes ett antal uppgifter ut för djupare analys. De utvalda uppgifterna/områdena
låg till grund för de intervjuer som genomfördes med eleverna.
5.5.2 Intervjuer
De intervjuer som genomförts har ljudinspelats och transkriberats. De transkriberade
intervjuerna har sedan noggrant granskats och jämförts med varandra. Genom att klippa
sönder kopior av de transkriberade intervjuerna och gruppera utifrån uppgift kunde vi
lättare studera fenomenet och således göra en bättre analys (Larsson, 1986). Utifrån de
grupperade elevsvaren kunde liknande kritiska aspekter identifieras.
5.5.3 Observationer
Ett observationsschema (bilaga E) har tillämpats för analys av de observerade
lektionerna. Observationsschemat är inspirerat av Los (2014) modell och är anpassat för
att möjliggöra observation och analys av lektioner utifrån variationsteorin. Genom
observationsschemat har det, utifrån lärandeobjektet, noterats vad som behölls konstant,
varierades samt vad som möjliggjordes för eleverna att urskilja genom variationen.
Observationsschemat är valt eftersom det är lätthanterligt samt att det ger en tydlig bild
av undervisningen sett ur ett variationsteoretiskt perspektiv.

5.6 Etiska överväganden
Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Dessa
principer är framtagna för att forskning som bedrivs skall hålla hög kvalité samt
undvika att få oetisk karaktär. Den finns två inledande krav på forskningen,
forskarkravet samt individskyddskravet.
Forskarkravet är framtaget för att forskning och dess metoder ska hålla hög kvalité och
ständigt förbättras. Individskyddskravet finns för att de individer som deltar i
undersökningar kopplade till forskning inte ska riskera att bli fysiskt eller psykiskt
kränkta.
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Individskyddskravet, som är ett av de grundläggande kraven, har i sin tur fyra
huvudkrav som ställs på den forskning som bedrivs. Dessa fyra huvudkrav är
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.
För att uppfylla informationskravet, vilket kräver att alla ingående parter får information
om syfte med forskningen, skickades missivbrev (Bilaga A) ut till lärare samt elever
och vårdnadshavare. Brevet innehöll information om syfte och tillvägagångssätt med
studien samt en talong om samtycke för deltagande i studien. Att uppfylla
samtyckeskravet innebär att samtliga personer är medvetna om sin rätt att när som helst
avbryta sin medverkan i studien. I brevet framgick det att de uppgifter som samlas in
och det resultat forskningen visar inte kommer att säljas vidare eller nyttjas för annat än
för den aktuella forskningens ändamål. Eftersom studien innefattade ett
videoinspelningsmoment informerades berörda om detta samt att ingen annan än
studiens ägare får ta del av inspelningen.
Alla elever utom en lämnade sitt samtycke för deltagande. Eleven som avböjde har inte
deltagit i något av studiens tre datainsamlingsmoment, utan har istället arbetat med
andra matematikuppgifter i ett avskilt rum.

5.7 Validitet och reliabilitet
En studie med hög reliabilitet och validitet resulterar i ett trovärdigt och precist resultat
som går att återskapa utifrån samma metod (Sandberg & Faugert, 2016). Validiteten hos
en studie indikerar om de undersökningar som genomförts har undersökt det som är
relevant för studien. Studiens validitet kan delas in i två underkategorier, extern och
intern. Den interna validiteten är situationsbunden och beskrivs som trovärdigheten hos
studien. Samtidigt mäter den externa validiteten hur väl studiens slutsats går att
generalisera på andra situationer (Sandberg & Faugert, 2016). Validiteten hos en
kvalitativ studie är enligt Denscombe (2016) mer svårbedömd än hos en kvantitativ.
Detta eftersom att forskning- och fyndkvalitet inte kan kontrolleras genom upprepad
forskning (Denscombe, 2016). En studies reliabilitet mäter dess trovärdighet och riktar
sig mot den metod som har använts. Metoden ska kunna genomföras av utomstående
och ge ekvivalenta resultat. Har studien en hög reliabilitet anses den vara trovärdig och
har således hög precision (Sandberg & Faugert, 2016). Reliabiliteten hos en kvalitativ
studie kan ifrågasättas med anledning av att forskaren blir nära involverad i insamlande
och analys av data (Denscombe, 2016). Detta medför en minimal chans för andra
forskare att återskapa exakta resultat som den tidigare studien (Denscombe, 2016).
Eftersom vi har återvänt till studiens respondenter med data och fynd samt att mycket
tid har spenderats i klassrummen stärks studiens validitet. Detta menar Denscombe
(2016) är åtgärder som ger studien ett mer valitt resultat. Metodtrianguleringen har
bidragit till ett mer träffsäkert resultat, vilket i sin tur har lett till en högre reliabilitet för
studien. Eftersom studien inkluderar ett relativt litet antal informanter kan
generaliserbarheten ifrågasättas. Forskningsbakgrunden används för att bekräfta de
områden som identifierats som kritiska och väger därmed upp studiens
generaliserbarhet.
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6 Resultat
Under detta kapitel kommer du som läsare att få ta del av studiens resultat. Resultatet
kommer både att presenteras och analyseras i relation till forskningsfrågorna.

6.1 Identifierade och urskilda kritiska aspekter
Denna inledande del av resultatet fokuserar på den första forskningsfrågan, vilka
kritiska aspekter inom området tal i bråkform kan urskiljas utifrån elevernas svar och
lösningar? Tabellen visar de kritiska aspekter som identifierats vid förtest och intervju
samt vilka aspekter som har urskilts av eleverna vid eftertest.
Symbolförklaring
+ = urskiljs väl.
-/+ = urskiljs partiellt.
- = urskiljs inte alls.
Kritiska aspekter
Identifierade

Urskilda

1) Delarna ska vara lika stora

+

2) Bråk som del av antal

+

3) Ett bråktal kan skrivas på flera sätt

+

4) Behandling av bråktal vid jämförelse -/+
5) Beräkningar med bråktal

-/+

Tabell 1. Identifierade och urskilda aspekter

1) Delarna ska vara lika stora
Eleverna saknade förståelse för att delarna i en helhet ska vara lika stora, exempelvis
den elev som använde sig av ett egenkonstruerat bråkplank. Bråkplanket nyttjades till
uppgift 8 med syfte att underlätta jämförelsen mellan olika tal i bråkform.
Elevlösningen synliggjorde en inkorrekt indelning av helheten, i vilken eleven endast
utgick från antalet indelningar och såg inte respektive dels förhållande till helheten.
Resultatet visade att den kritiska aspekten har urskilts väl av eleverna vid eftertest
(tabell 1).

Figur 3. Elevlösning bråkplank
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2)Bråk som del av antal
Den nionde uppgiften på förtestet är kopplad till aspekten bråk som del av ett antal
(bilaga B). Utifrån flertalet liknande felaktiga elevsvar har följande elevexempel valts. I
lösningen utgick eleven enbart från storleken på bråken och förbisåg det antal bråktalen
var del av.

Figur 4. Elevlösning bråk som del av antal

Genom följande citat synliggjordes samma elevs resonemang kring uppgiften som
behandlade bråk som del av antal;
”Det är tolv bitar. och Hanna bjuder mig på en fjärdedel. Och … och sen tar hon en tredjedel av bitarna
som är kvar och.. vem av er som tog flest bitar. Då.. för att en fjärdedel är mindre än en tredjedel” (Elev
21)

Utifrån eftertest konstaterades det att denna kritiska aspekt har urskilts väl av
majoriteten eleverna (tabell 1). Följande elevexempel är ett av många som visar hur en
elev tagit utgångspunkt ur det antal bråket är en del av istället för att göra en direkt
jämförelse av bråktalens storlek.

Figur 5. Elevlösning från eftertest

3) Ett bråktal kan skrivas på flera sätt
Resultatet av förtest och intervjuer visade att elever inte hade förståelse för att ett
bråktal kan skrivas på flera sätt och därmed inte heller kunskap att göra bråktal
liknämniga genom förlängning och förkortning. Istället utgick eleverna från begreppen
hel samt halv och försökte resonera sig fram till ett svar. Ett exempel på dessa
resonemang är; “ehm.. det är nästan bara hälften” när en elev ska jämföra två bråktal
med varandra. Denna strategi visade sig vara användbar när det var stor skillnad mellan
talen, men otillräcklig när bråktalen var närmare varandra. Utifrån följande elevexempel
och citatet ovan identifierades den beskrivna strategin, där bråktal jämfördes med
varandra i relation till begreppen hel och halv.
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Figur 6. Elevlösning bråktal kan skrivas på flera sätt

Resultatet av eftertestet visade att majoriteten av eleverna utvecklat förståelse för
strategierna förlänga samt förkorta tal i bråkform och således också förståelse för att ett
bråk kan skrivas på flera sätt. Följande elevlösning är ett av flera exempel på att den
kritiska aspekten har urskilts väl vid eftertestet (tabell 1).

Figur 7. Elevlösning eftertest

4) Behandling av bråktal vid jämförelse
När eleverna skulle jämföra bråktal visade det sig att de behandlade bråktal som heltal.
Denna missuppfattning återkom i lösningar till flera av diagnosens olika uppgifter. Den
följande elevlösningen (figur 8) visade att eleven endast fokuserade på nämnaren och
storleksordnade utifrån den. Utifrån exemplet gick det att identifiera att eleven inte
uppfattade bråktalet som en helhet utan endast nyttjade nämnaren som ett heltal.

Figur 8. Elevlösning jämförelse av bråktal

I förtestet kunde även andra lösningar som tyder på sammanblandning med heltal
identfieras. Elevlösningen nedan var en bland flera (figur 9) där eleven endast
koncentrerade sig på skillnaden mellan täljare samt nämnare och uppfattade därmed
skillnaden som lika stor. Genom det här blir det synligt att eleven inte har förståelse för
att skillnaden är beroende av storleken på bråktalet.
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Figur 9. Elevlösning 2 jämförelse av bråktal

Resultatet på eftertestet visade en partiell urskiljning av den kritiska aspekten (tabell 1),
behandling av bråktal vid jämförelse. En del av eleverna hade fortfarande hanterat
bråktalen som heltal, men betydligt fler lyckades att lösa uppgiften på eftertestet. I
eftertestet identifierades även metoder som inte använts vid förtestet, exempelvis
förlängning och förkortning.
5) Beräkningar med bråktal
De genomförda undersökningarna visade att eleverna hade svårigheter att beräkna både
lik- och oliknämniga tal. Utifrån elevlösningarna förstod vi att täljare adderats med
täljare och nämnare med nämnare. Detta inkorrekta tillvägagångssätt uppenbarade sig
bland annat i följande elevlösningar;

Figur 10. Elevlösningar beräkning av bråktal

Genom att studera eftertestet kunde det konstateras att den kritiska aspekten partiellt
hade urskilts av eleverna (tabell 1). Elevexemplet nedan (figur 11) visar att denna elev
utvecklat förståelse för hur både lik- och oliknämniga tal beräknas. Majoriteten av
eleverna hade dock vid eftertestet endast förmågan att beräkna liknämniga tal men
lyckades inte lösa beräkningar med oliknämniga.

Figur 11. Elevlösning eftertes
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6.2 Fokuserade kritiska aspekter
Utifrån de identifierade kritiska aspekterna valdes lämpligt lektionsinnehåll för
observation. Lektionerna fokuserade på följande kritiska aspekter; bråk som del av
antal, förståelsen för att ett bråktal kan skrivas på flera sätt samt beräkning med tal i
bråkform. Avsnittet tar utgångspunkt i de fokuserade kritiska aspekterna och kommer
att redogöra för under vilken av de två lektionerna aspekterna presenterades samt hur
det möjliggjordes för eleverna att urskilja dem. I denna del tar vi avstamp i
forskningsfrågan hur anpassar läraren undervisningen utifrån identifierade kritiska
aspekter? med fokus på hur läraren framställer lärandeobjektet.
Kritisk aspekt: Bråk som del av antal
Under lektion 1 fokuserade lärare A på bråk som del av antal. Inledningsvis
presenterade läraren området med en exempeluppgift och återknöt till tidigare
genomförda uppgifter. Därefter behölls nämnare, antal samt uppgiftstyp konstant medan
täljaren varierades. Genom variationsmönstret generalisering gjordes det möjligt för
eleverna att urskilja täljarens betydelse och hur den ska hanteras. För att urskilja
nämnarens betydelse använde läraren återigen generalisering genom att behålla täljare,
antal och uppgiftstyp konstanta och variera nämnaren. Vidare behöll läraren endast
täljare och uppgiftstyp konstant samtidigt som nämnare och antal varierades och
metoder för beräkning urskildes för eleverna genom generalisering. Slutligen
presenterades en helt ny uppgift och fusion uppstod eftersom täljaren, nämnare, antal
och uppgift varierades. Genom detta sista steg blev det möjligt för eleverna att förstå
bråk som del av antal.
Kritisk aspekt: Ett bråktal kan skrivas på flera sätt
Lärare B inledde lektion 2 med att urskilja att bråktal kan skrivas på flera sätt genom att
#
%
behålla en hel konstant och variera sätten att skriva en hel på, exempelvis och .
#
%
Därefter gick läraren vidare men nu med en halv konstant och varierade sättet att skriva
det på. Sedan urskildes också en fjärdedel som ett bråk som kan skrivas på flera sätt
genom variationsmönstret generalisering. Efter att läraren synliggjort att en hel, halv
och fjärdedel kan skrivas på flera sätt användes fusion för att urskilja förlängning av tal
i bråkform som metod. Fusionen uppstod genom variation av täljaren och nämnaren
samt introduktion av den multiplikativa metoden för förlängning av tal i bråkform.
Vidare behöll läraren metoden för förlängning samt en halv konstant och varierade den
faktor bråket förlängs med. Eleverna fick genom detta möjlighet att urskilja att täljare
och nämnare kan multipliceras med vilket tal som helst, så länge det görs med samma
tal.
Kritiska aspekt: Beräkning av bråktal
Under den avslutande delen av lektion 2 behandlades den kritiska aspekten beräkning av
bråktal. Lärare B inledde med fusion genom att variera täljare, nämnare och introducera
en ny beräkningsmetod med tal i bråkform. Det som möjliggjordes för urskiljning var
att vid addition av liknämniga bråktal ska täljarna adderas med varandra. För att urskilja
att bråktal ska vara liknämniga behöll läraren räknesättet addition samt metoden för
förlängning konstant och varierade täljare och nämnare och skapade därmed en
generalisering. Samma struktur användes även vid behandling av subtraktion med tal i
bråkform. Läraren inledde med variationsmönstret generalisering för att urskilja att
täljarna ska subtraheras när nämnarna är lika. Genom att behålla subtraktion samt den
tidigare presenterade metoden för förlängning konstant och variera nämnaren urskildes
regeln för liknämnighet.
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6.3 Analys av resultat
6.3.1 Analys av identifierade kritiska aspekter
Den insamlade empirin har möjliggjort en fastställning av kritiska aspekter inom
området tal i bråkform;
• Delarna ska vara lika stora
• Bråk som del av antal
• Ett bråktal kan skrivas på flera sätt
• Behandling av bråktal vid jämförelse
• Beräkningar med bråktal
Delarna ska vara lika stora
Bråk som del av helhet är en grundläggande aspekt av området tal i bråkform och är den
första aspekt eleverna kommer i kontakt med i undervisningen (Löwing, 2008; Nunes &
Bryant, 1996). Resultatet av denna undersökning visade att eleverna inte har tillräcklig
förståelse för den relation som finns mellan del och helhet. I figur 3 delade eleven in
helheten i rätt antal delar men det är tydligt att det inte finns förståelse för att helheten
ska vara indelad i lika stora delar. Flertalet forskare är eniga om att detta är en
förutsättning för en korrekt indelning av en helhet (Karlsson & Kilborn, 2015b; Kilborn,
1990; Lamon, 2012; McIntosh, 2009).
Bråk som del av antal
Utifrån fråga nio på det diagnostiska testet, som behandlade bråk som del av antal,
framgick det att eleverna ofta hanterade bråk som en del av helhet. Löwing (2008)
menar att elever behöver förstå skillnaden mellan ett bråk som en del av antal samt bråk
som en del av helhet. I frågan förändrades det antal som bråkdelen skulle tas ifrån och
#
#
därför är det inte tillräckligt att endast jämföra bråken och eftersom helheterna är
%
&
olika. Det elevexempel (figur 4) som användes i resultatet jämför bråken utifrån deras
#
relation till den initiala helheten 12 och kommer fram till att är störst. Förutom
%
förståelsen för skillnaden mellan helhet och antal är det betydelsefullt att ta med
uppgiftstolkning som en bidragande orsak. Det kan vara möjligt att eleven inte uppfattat
frågan korrekt och gjorde därför denna till synes snabba uträkning.
Ett bråktal kan skrivas på flera sätt
Att ett bråktal kan skrivas på flera sätt är ett av de tre begreppen Löwing (2008)
presenterar som grundläggande inför räkneoperationer med tal i bråkform. Studiens
resultat visade att den intervjuade eleven saknar förståelse för att ett bråktal kan skrivas
på flera sätt. Elevens bristfälliga förståelse synliggörs genom citatet “ehm.. det är nästan
bara hälften” när en jämförelse ska göras mellan två tal i bråkform. Istället för att göra
talen liknämniga och således underlätta jämförelse använde eleven sina kunskaper om
hel och halv. Att elever använder sig av hel och halv som utgångspunkt är tidigare
erkänt av McIntosh (2009) som pekar på att det ofta är välkända begrepp hos elever.
Behandling av bråktal vid jämförelse
Vid intervjuerna framgick det tydligt att många elever endast utgår från nämnaren vid
jämförelse och storleksordning av tal i bråkform. En elev ombads förklara hur det
%
kommer sig att just placerades som det minsta bråket. Den förklaring eleven gav var
#$
“för att det är så små delar” vilket är rätt men kan i en situation där två nästan identiska
bråk ska jämföras bli kritisk.
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Resultatet går att relatera till aspekten bråk som del av helhet och hur delarnas storlek
förändras i relation till helheten. En helhet som är indelad i större antal delar får därför
mindre bitar (Lamon, 2012; McIntosh, 2009). Elevens resonemang kan förklaras med
bristande taluppfattning. Att eleven endast fokuserar på nämnaren visar att det saknas
förståelse för att det finns en relation mellan täljaren och nämnaren. Fokuseringen på
nämnaren indikerar att eleven ser bråktalet som två heltal oberoende av varandra, vilket
Kilpatrick m.fl. (2001) menar är vanligt vid bristande taluppfattning.
Beräkningar med bråktal
Tidigare forskning menar att beräkning av liknämniga bråktal är relativt okomplicerade
för elever (Karlsson & Kilborn, 2015b). Men resultatet av studien presenterar beräkning
av tal i bråkform som komplicerat, både med lika och olika nämnare. Förutom det
framgår det även i resultatet att eleverna saknar kunskap om regler för addition och
subtraktion av tal i bråkform. Att eleverna adderar och subtraherar täljare med täljare
och nämnare med nämnare kan relateras till det Nunes och Bryant (1996) skriver om
rutinmässiga operationer med heltal och hur de anammas av eleverna.
Sammanfattningsvis belyser tidigare forskning att elevers taluppfattning är
grundläggande för förståelse av området. Resultatet av studien visar att elever är i behov
att utveckla sin taluppfattning. McIntosh (2009) lyfter fram taluppfattningen som ett
vanligt förekommande utvecklingsområde.
6.3.2 Analys av undervisningssituationerna
För den första observerade lektionen var bråk som del av antal direkt lärandeobjekt.
Lektionens indirekta lärandeobjekt var bråktalets innebörd och hur det förändras
beroende på sammanhang. Den iscensatta undervisningen fokuserade på nämnaren och
täljarens roll i förhållande till antalet samt de metoder som krävs för att beräkna bråk
som del av antal. De aktiviteter som nyttjades under lektionen presenterades främst
genom generalisering.
Med hjälp av variationsmönstret generalisering menar Marton (2015) och Lo (2014) att
det är möjligt att bibehålla en aspekt av lärandeobjektet konstant samtidigt som andra
aspekter varieras för att eleverna ska erfara innebörden. Genom de iscensatta
aktiviteterna gavs eleverna möjlighet att urskilja nämnarens samt täljarens betydelse och
hur de förhåller sig till antalet. Precis som Lo (2014) hävdar skapas innebörd inte ur
likhet utan ur skillnad. Låt oss använda nämnaren som exempel. För att eleverna skulle
ha möjlighet att urskilja nämnarens betydelse behövde de uppleva det som sker när
denna aspekt varierades. Med anledning av detta behöll lärare A övriga aspekter av
lärandeobjektet konstanta samtidigt som aspekten nämnaren varierades. Lektion 1
avslutades med en övning där lärare A varierade flera aspekter av lärandeobjektet och
variationsmönstret fusion tillämpades. För att lösa den avslutande övningen/uppgiften
fick eleverna tillämpa sina kunskaper i en helt ny kontext. Olteanu (2016) och Lo
(2014) menar att den simultana variationen av lärandeobjektets aspekter leder till att
elever får möjlighet att erfara dess helhetsbild. Utifrån eftertestet konstaterades det att
det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet sammanföll. Eleverna har enligt eftertestet
urskilt de aspekter som vid förtest identifierades som kritiska.
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För lektion 2 var beräkningar av tal i bråkform direkt lärandeobjekt. Det indirekta
lärandeobjektet var färdigheten att kunna använda metoder för beräkning av tal i
bråkform. För att nå lärandeobjektet behövde eleverna erfara och urskilja att bråk kan
skrivas på flera sätt, vilket även det identifierades som en kritisk aspekt vid förtestet.
Lektionen behandlade därmed två kritiska aspekter, att bråk kan skrivas på flera sätt
samt beräkningar med tal i bråkform. För att nå fram till lärandeobjektet, alltså det som
avses utvecklas hos eleverna genom undervisningen (Holmqvist, 2006; Marton, 2015;
Olteanu, 2016), lyftes en rad olika aspekter av bråk fram. Lärare B iscensatte
lärandeobjektet genom att fokusera på olika sätt att skriva ett och samma bråk. Hon
inledde med att presentera en hel, halv och fjärdedel. Dessa tre begrepp behölls sedan i
tur och ordning konstanta samtidigt som olika sätt att skriva dem varierade. Läraren
använde variationsmönstret generalisering för att ge eleverna möjlighet att urskilja hur
bråktal kan skrivas på flera sätt. Därefter flyttades fokus till den multiplikativa metoden
för förlängning. Både täljaren och nämnaren varierades samtidigt som en ny metod
presenterades. Att flera aspekter varierades kan härledas till variationsmönstret fusion
(Lo, 2014). Fusion i ett så tidigt skede kan dock ifrågasättas eftersom Olteanu (2016)
menar att det kräver att den lärande kan urskilja flera aspekter på samma gång. När
denna aspekt bearbetats presenterades hur additionsberäkningar med lik- och
oliknämniga tal genomförs. Eleverna blev presenterade för nya bråktal vilka skulle
adderas med varandra. Att inleda genom att skapa fusion kan återigen kopplas till det
Olteanu (2016) skriver. Det kan ifrågasättas eftersom det för den lärande kan innebära
att förståelse uteblir. Vidare återgick läraren till variationsmönstret generalisering för att
urskilja att bråktal ska vara liknämniga vid addition. Generalisering möjliggjordes
eftersom läraren behöll den fokuserade aspekten metod för förlängning konstant och
varierade täljare och nämnare. Läraren fokuserade därefter på subtraktionsberäkningar
med tal i bråkform med samma tillvägagångssätt som vid addition. Slutligen
presenterades en metod för att behandla bråktal vid jämförelse.
Som kan utläsas av resultatet var två kritiska aspekter utgångspunkt för lektion 2, bråk
kan skrivas på flera sätt samt beräkning och jämförelse av tal i bråkform. Detta bidrog
till ett mycket mer omfattande lärandeobjekt än det i lektion 1. Resultatet av eftertestet
synliggjorde att det av eleverna erfarna lärandeobjektet skiljde sig ifrån det iscensatta.
Eleverna verkade ha uppfattat aspekten att ett bråk kan skrivas på flera sätt. Många av
eleverna visade däremot att de inte hade tillräckliga kunskaper för att urskilja hur
bråktal ska behandlas vid beräkningar av oliknämniga tal samt hur de ska behandlas vid
jämförelse.
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7 Diskussion
I detta avslutande kapitel kommer du som läsare få ta del av våra tankar och reflektioner
gällande de metoder som använts och det resultat studien genererat. Du kommer också
att möta förslag kring hur bråkområdet vidare kan undersökas.

7.1 Metoddiskussion
Metoderna var för oss relativt obeprövade och vi hade ingen tidigare erfarenhet av att
göra undersökningar på avancerad nivå. Detta ledde till att vi förlitade oss på tidigare
studier samt författare som Denscombe (2016) och Larsson (1986). Så här i efterhand är
det möjligt att se att de nyttjade undersökningsmetoderna hade både styrkor och
svagheter. Metodtriangulering var ett ändamålsenligt tillvägagångssätt. Som
Denscombe (2016) skriver ger en metodkombination, i detta fall triangulering, ett
bredare perspektiv på det område som studeras. Genom trianguleringen kunde de
kritiska aspekterna inom området studeras ur olika perspektiv och ledde således till en
djupare förståelse. När informanter söktes till studien möttes vi av god respons från
lärare och elever ute på fältet, ett glädjande besked i vårt tycke. Att endast ta med två
klasser med lärare motiverades väl utifrån den tidsaspekt vi förhöll oss till under
studien. Självklart hade ett större antal informanter bidragit till ett mer generaliserbart
resultat. Ett bredare område för insamling av empiri hade å andra sidan inneburit mer
omfattande datainsamlings- och analysprocesser.
Trots att testet var designat för att identifiera kritiska aspekter kan det diskuteras
huruvida testets utformning kan ha föranlett vissa svårigheter för eleverna. Exempelvis,
på uppgift åtta ombads eleverna att genomföra en jämförelse och storleksordna tal i
bråkform. Resultatet identifierade denna uppgift som kritisk eftersom stor del av
informanterna hade inte löst den korrekt. En analys av uppgiften visade att det mellan
somliga bråktal i uppgiften var väldigt liten skillnad. Att det var många elever som
valde att inte svara på uppgiften är förståeligt. Uppgiften borde ha förenklats med större
skillnader mellan bråktalen som eleverna skulle storleksordna. Trots hög svårighetsgrad
var det fortfarande ett antal elever som löste den genom att resonera sig fram till ett
svar. Om uppgiften varit mer anpassad för grupperna hade möjligtvis resultatet sett
annorlunda ut. Ett annorlunda resultat hade kunnat betyda att aspekten inte var kritisk.
Å andra sidan bekräftade elevintervjuerna vår analys av aspekten. Andra orsaker som
kan ha haft betydelse för studiens resultat är hur perspektiven mättes i testet.
Perspektiven, eller ansiktena (Kilborn, 1990), fick olika mycket plats i testet och utan en
jämn fördelning mellan de olika perspektiven är det svårt att göra en generell
bedömning av vilka aspekter som är kritiska. Generellt sett var det hög nivå på testet,
framförallt med anledning av att det fanns områden som inte behandlats i
undervisningen. Både vi och lärarna var medvetna om att testet var en utmaning för
eleverna och det fanns också en medvetenhet om att det skulle komma att påverka
studiens resultat. Tillförlitligheten på eftertesten kan ifrågasättas eftersom de
genomfördes under samma lektion som områdena behandlades. Om eleverna istället
hade fått genomföra testen vid senare tillfällen är en möjlig slutsats att studien hade fått
ett annat resultat.
Förutom att intervjuerna resulterade i en bättre förståelse för områdets kritiska aspekter
ökade det även vår medvetenhet för situationens betydelse. Den situation eleverna sätts i
vid en intervjusituation där de enskilt ombeds lösa en uppgift under uppsikt av en eller
flera personer leder till press och kan ha betydelse för resultatet.
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Flertalet av de elever som intervjuades visade tecken på nervositet och osäkerhet kring
sina lösningar. Själva situationen hade kunnat bidra till att områden visat sig som
kritiska. De uppgifter som behandlades under intervjuerna hade av testet dock redan
identifierats som kritiska. Därför är det osannolikt att intervjusituationen är orsak till att
den kritiska aspekten uppstår.
Tidigare forskning inom variationsteorin visar att de lärare som observerats har varit
medvetna om hur det fungerar och har utgått från denna teori i undervisningen. Därför
har lektionerna kunnat diskuteras och göras om i en så kallad learning study. Eftersom
denna studie inte avser att vara en learning study valde vi att inte redogöra om
variationsteorin för de observerade lärarna innan lektionen. Att inte informera om
variationsteorin bidrog till att läraren kunde fokusera på lärandeobjektet och inte bli
hindrad av att förhålla sig till en nyligen presenterad teori.
Det innehåll lärarna blev tilldelade inför lektionerna kom att bli avgörande för analysen.
Inför den första lektionen hade bråk som del av antal identifierats som en kritisk aspekt.
Det passade bra eftersom att de nyligen påbörjat arbete inom detta område. För den
andra klassen hade ett mer omfattande område visat sig vara en kritisk aspekt. Vi hade
inte reflekterat tillräckligt över hur pass stort området var innan läraren tilldelades
lektionsinnehållet. Vid analysen av den observation vi genomfört under andra lektionen
visade det sig tydligt att lärandeobjektet var för omfattande för att behandlas under en
lektion. Det hade varit önskvärt att dela upp lärandeobjektet i mindre fragment för att
inte hamna i den situation Marton (2014) liknar vid häcklöpning. För att tydligare kunna
synliggöra vilka kritiska aspekter som har urskilts av eleverna hade efterintervjuer varit
att föredra. Genom efterintervjuer hade elevernas urskilda kritiska aspekter varit möjliga
att koppla till undervisningen och därmed möjliggjort en djupare utvärdering och
analys.

7.2 Resultatdiskussion
Resultatet av de identifierade kritiska aspekterna är inte förvånande. De områden som
vår studie presenterat som problematiska framhåller även tidigare forskning (Engström,
1997; Kilborn, 1990; McIntosh, 2009) som komplicerade för elever. Såsom vi
inledningsvis presenterade är dessa kritiska aspekter även välkända för verksamma
lärare. Trots denna vetskap lyckas inte lärare ge elever undervisning som utvecklar
deras förståelse för tal i bråkform. Utifrån den insamlade empirin och med stöd av den
presenterade litteraturbakgrunden kan vi ge förslag på två tänkbara
undervisningsåtgärder.
För det första bör elever få god tid att utveckla en grundläggande taluppfattning. Om
denna saknas lär sig elever endast att imitera lärarens tillvägagångssätt, vilket leder till
att de får svårt att applicera sina kunskaper i ett annat sammanhang (Engström, 1997).
Det är vår uppfattning att denna åtgärd kan bidra till att vända bråkområdets negativa
trend i skolverksamheten. Uppfattningen grundar sig i att flertalet forskare menar att en
utvecklad taluppfattning är mycket betydelsefull för elevers fortsatta förståelse av
bråktal (Kilborn & Karlsson, 2015a; McIntosh, 2009). Den andra åtgärden är att
samtliga av bråkets personligheter eller ansikten bör presenteras för elever. Den
insamlade empirin indikerar att eleverna främst möter aspekten bråk som del av helhet,
vilket McIntosh (2009) och Kilborn (1990) beskriver som mycket vanligt. Detta är
bekymrande eftersom bråktals olika personligheter har betydande olika innehåll (Adler
& Malmer, 1996).
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Ges elever en undervisning som enbart fokuserar på en enskild aspekt kan lärare inte
förvänta sig att de ska utveckla full förståelse för hela bråkområdet. Genom att
inkludera alla aspekter av bråk är det vår uppfattning att elevers kunskap blir mer
omfattande, vilket bidrar till att de kan hantera bråktal i olika kontexter.
Resultatet har även gett oss en inblick i hur lärare kan undervisa om detta komplexa
område. Malmer (2002) beskriver att traditionella metoder finns kvar i
matematikundervisningen, men vår upplevelse av den observerade undervisningen är att
den domineras av ett konstruktivistiskt arbetssätt. Under de båda lektionerna
stimulerades elever till reflektion av aktiviteter och lärarna utgick från elevernas
befintliga kunskap. Diskussion kring matematikinnehållet var ett återkommande inslag
i undervisningen (Engström, 1997). En möjlig förklaring till avvikelsen från det Malmer
(2002) presenterar kan vara den nuvarande läroplanen. Litteraturen som nyttjats i
bakgrunden är författad innan den nuvarande läroplanen implementerades i
skolverksamheten. En möjlig slutsats är att det inte går att undervisa på ett traditionellt
sätt och samtidigt uppnå dagens kursplanemål. En annan intresseväckande upptäckt i
denna studie är att de deltagande lärarna hade vissa svårigheter med bråkbegreppet.
Inledningsvis beskrev vi att Lamon (2007) hävdade att begreppet är komplicerat även
för verksamma lärare och det kan därmed bekräftas genom vår studie. Vid flertalet
tillfällen användes inkorrekta begrepp och lärarna var dessutom inkonsekventa i sin
begreppsanvändning. Detta är bekymrande eftersom det kan leda till att det uppstår
tveksamheter och missförstånd hos elever.
Utifrån resultatet kan vi konstatera att de observerade undervisningstillfällena skilde sig
åt på en rad punkter. Gemensamt för de båda var dock att variationsmönstret
generalisering användes frekvent för att synliggöra olika aspekter av lärandeobjektet. En
annan likhet var att variationsmönstret kontrast inte nyttjades. Det sistnämnda mönstret
hade med fördel kunnat användas i de båda lektionerna eftersom det effektivt visar vad
något är genom att visa vad det inte är (Lo, 2014). Under lektion 2 nyttjades
variationsmönstret fusion vid flertalet tillfällen. Vi ställer oss kritiska till denna
frekventa användning eftersom fusion kräver att elever kan urskilja flera aspekter
samtidigt (Olteanu, 2016). I de situationer mönstret nyttjades hade eleverna inte
tillräckliga kunskaper för att kunna urskilja aspekterna. En möjlig förklaring till
undervisningens upplägg kan vara att lärandeobjektet var för omfattande. Om
lektionsinnehållet istället hade fördelats på två lektioner hade lärare B kunnat använda
sig av färre och andra variationsmönster, vilket troligtvis hade varit mer gynnsamt för
elevernas förståelse. Lärandeobjektet för lektion 1 var betydligt mer avgränsat, vilket
resulterade i att varje aspekt kunde behandlas mer ingående. Lärare A nyttjade endast
fusion i slutfasen av lektionen och då hade eleverna tillräckligt mycket kunskap för att
kunna urskilja flera aspekter samtidigt. Att eleverna från lektion 1 lyckades bättre på
eftertestet än eleverna från lektion 2 styrker resonemanget om att lektionsinnehåll bör
avgränsas och att enskilda aspekter bör behandlas mer ingående.
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7.3 Avslutande ord och förslag på vidare forskning
Studien kan ses som en utveckling av andra forskningsresultat. Tidigare forskning har
mestadels fokuserat på att identifiera bråkområdets kritiska aspekter medan vår studie
också väcker idéer kring hur området kan hanteras av lärare. Genom uppsatsen känner
vi att våra kunskaper för bråkområdet har vidgats och att vi utvecklat förståelse för hur
undervisning inom området kan planeras och genomföras. Vi upplever också att den
inledande förhoppningen om att få en djupare förståelse för bråkområdet har uppnåtts. I
och med detta känner vi oss tryggare i vår roll som blivande matematiklärare och vi ser
fram emot att få hjälpa elever att förstå det komplexa bråkområdet.
Som studiens resultat visar finns det fortfarande kritiska aspekter som kräver en mer
ingående analys. Taluppfattningen har genom denna studie identifierats som en
grundläggande kunskap för elevers förståelse för tal i bråkform. Därför kan möjliga
förslag till vidare forskning vara att undersöka elevers taluppfattning samt hur
undervisningen behandlar aspekten bråk som tal.

7.4 Slutsats
Så hur gör vi då med bråk? Vår slutsats kring hur bråkundervisning ska bedrivas är att
Brandsford med fleras (1999) tre grundprinciper för undervisning; elevers tidigare
kunskaper, lärarens ämneskunskaper samt undervisning om metakognitiva färdigheter
är en bra utgångspunkt. Tilläggas bör även att lektionsinnehåll ska vara avgränsat samt
att elever ska ges tid till att förstå det som presenteras. Vidare visar studien att
variationsteorin är en bra utgångspunkt för undervisning, eftersom den endast fokuserar
på det som ska läras ut. Teorin är lämplig för bråkområdet eftersom det är komplext och
innehåller många kritiska aspekter. Avslutningsvis bör elevers grundläggande
taluppfattning lyftas som en viktigt aspekt för förståelse av bråkområdet.
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Bilagor
Bilaga A Missivbrev
Hej!
Vi är två studenter som läser sista året på Grundlärarprogrammet (inriktning mot
årskurs 4-6) på Linnéuniversitet i Kalmar. Det är nu tid för oss att skriva vårt första
examensarbete inom matematikämnet.
Syftet med vår studie är att undersöka vilka svårigheter elever har inom området tal i
bråkform. Undersökningen kommer att gå till så att det delas ut ett förtest för att
lokalisera eventuella svårigheter. Utifrån de svårigheter som visar sig ber vi ordinarie
lärare att planera två undervisningstillfällen som vi analyserar. Analysen är till för att ge
oss en bättre förståelse för hur vi som blivande lärare kan arbeta för att i ett tidigt stadie
förhindra att elever hamnar i svårigheter inom området bråk.
De två undervisningstillfällena kommer att videofilmas för analys och därför krävs det
att vi har ert godkännande för att uppfylla vetenskapsrådets etiska principer. De som
deltar i studien kommer inte att namnges eller på något sätt pekas ut.
Har ni frågor, tveka inte att kontakta oss eller vår handledare. Det görs enklast via mail!
Vänliga hälsningar
Martin Kristoffersson

och

mk222yr@student.lnu.se

Hanna Radovic
hr222dd@student.lnu.se

Handledare: Oduor Olande
oduor.olande@lnu.se
Nedanstående talong lämnas snarast till klassföreståndare.
Tack för hjälpen!
-------✄---------------------------------------------------------------------------------Samtycke för
____________________________________________________________
Härmed lämnar jag/vi samtycke att material där mitt/vårt barn finns med får användas
enligt ovan.
( ) JA

( ) NEJ

_______________________________ Målsmans underskrift

I

Bilaga B Diagnostiskt test
Namn: __________________________
1. Markera och skriv talen

och

på tallinjen.

2. Rita en ring runt en tredjedel av stjärnorna.

3. Johan delar sitt bröd i halvor sedan delar han ena halvan på mitten.
a. Hur många brödbitar har han nu?
b. Hur stor del av brödet är en av de minsta bitarna?
Rita och visa hur du tänker.

II

4. Rita en ring runt det största talet.

5. Ringa in det tal som är större än

men mindre än 1.

6. Hur stor del av varje figur är skuggad?

a)______

b)______

c)________

7.
a)

______

b)

______

c)

_______

d)

_______

III

d)_______

e)

________________________

f)

________________________

g)

_______________________

h)

_______________________

8. Storleksordna följande bråk. Börja med det minsta:
5
9

3
6

6
7

3
12

3
4

1
3

___________________________________________________

9. Hanna har en godispåse med chokladbitar. Det är 12 bitar kvar i påsen. Hon bjuder
dig och du tar en fjärdedel av bitarna. Av det som nu är kvar tar hon en tredjedel och
stoppar påsen med resten av bitarna i fickan.
Vem av er tog flest bitar?
Rita och skriv hur du tänker.

IV

Bilaga C Brev till lärare i årskurs 5
Efter att ha gått igenom testet kan vi se att det finns områden som är mer präglade av
bristfällig kunskap samt missuppfattningar. Vår önskan är nu att få observera ett
undervisningstillfälle som genomförs av er. Nedan kommer vi presentera vilka/vilken
uppgift(er) och områden vi vill att den observerade undervisningen ska behandla.
Avslutningsvis vill vi poängtera att fokus INTE är på din roll som lärare utan på det
lärandeobjekt som är aktuellt.
Årskurs 5:
Testet har visat att många elever har svårt att se och räkna med bråk som är del av ett
antal. Vanliga missuppfattningar:
• Antalet bitar är detsamma efter att första personen tagit.
• Använder bråken som antal, exempelvis jämför ⅓ med ¼ .
• Nämnarna subtraheras från det ursprungliga antalet bitar.
Nedan presenterar vi den uppgift som på testet behandlade bråk som del av antal.

Hanna har en godispåse med chokladbitar. Det är 12 bitar kvar i påsen. Hon
bjuder dig och du tar en fjärdedel av bitarna. Av det som nu är kvar tar hon
en tredjedel och stoppar påsen med resten av bitarna i fickan.
Vem av er tog flest bitar?
Rita och skriv hur du tänker.

Har du frågor, tveka inte att kontakta oss.
Martin Kristoffersson : mk222yr@student.lnu.se
Hanna Radovic: hr222dd@student.lnu.se

V

Bilaga D Brev till lärare i årkurs 6
Efter att ha gått igenom testet kan vi se att det finns områden som är mer präglade av
bristfällig kunskap samt missuppfattningar. Vår önskan är nu att få observera ett
undervisningstillfälle som genomförs av er. Nedan kommer vi presentera vilka
uppgifter och områden vi vill att den observerade undervisningen ska behandla.
Avslutningsvis vill vi poängtera att fokus INTE är på din roll som lärare utan på det
lärandeobjekt som är aktuellt.
Årskurs 6:
Testet har visat att många elever har svårt att hantera beräkning av bråktal med olika
nämnare. Vi är medvetna om att eleverna inte har fått så mycket undervisning inom
detta område. Därför önskar vi att få observera ett tillfälle där området behandlas. I
övriga områden som behandlades av testet visade majoriteten av eleverna god
förståelse.
Vanliga missuppfattningar:
• Adderar/subtraherar nämnare.
• Vid storleksjämförelse utgår eleverna endast från nämnaren.
Testets uppgifter:

________________________
________________________
_______________________
_______________________

VI

Bilaga E Analysschema observation
Analys av observation
Lärandeobjekt:
Aktivitet 1
Konstant

Varierar

Urskiljning

Variationsmönster

Varierar

Urskiljning

Variationsmönster

Varierar

Urskiljning

Variationsmönster

Varierar

Urskiljning

Variationsmönster

Varierar

Urskiljning

Variationsmönster

Varierar

Urskiljning

Variationsmönster

Aktivitet 2
Konstant

Aktivitet 3
Konstant

Aktivitet 4
Konstant

Aktivitet 5
Konstant

Aktivitet 6
Konstant

VII

Bilaga F Eftertest årskurs 5

Hanna har en godispåse med chokladbitar. Det är 12 bitar kvar i påsen. Hon
bjuder dig och du tar en fjärdedel av bitarna. Av det som nu är kvar tar hon
en tredjedel och stoppar påsen med resten av bitarna i fickan.
Vem av er tog flest bitar?
Rita och skriv hur du tänker.

VIII

Bilaga G Eftertest årskurs 6

IX

