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Sammanfattning Elever både i yngre och äldre åldrar visar otillräckliga kunskaper vid 

inlärningen av tal i bråkform, vilket är ett återkommande mönster genom 

alla skolår. Läromedelsbok är dominerande i matematikundervisningen i 

svenska skolor. Lärare upplever matematikundervisningen som 

ointressant utan en läromedelsbok att utgå ifrån och vet inte hur de ska 

undervisa i matematik utan någon läromedelsbok. Syftet med studien är 

att bidra med kunskaper om hur läromedelsböcker synliggör och utmanar 

elever i matematikområdet del av helhet inom tal i bråkform. 

Frågeställningen i studien är: Hur synliggörs del av helhet i 

matematikläromedel? och På vilken kognitiv nivå möter elever del av 

helhet inom tal i bråkform? Resultatet visade att del av helhet mestadels 

synliggörs i form av geometriska figurer dock på en varierad kognitiv 

nivå.  
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Förord 
Matematikkunskaper är en av många kunskaper som behövs för att klara det vardagliga livet. 

Genom min egen skolgång upplevde jag att matematiken var svår och tråkig, vilket 

resulterade i att jag kände mig dålig i ämnet. Likt många andra kände jag att tal i bråkform var 

svårt att både förstå och ta in vilket jag även sätt genom observationer ute på VFU 

(Verksamhetsförlagd utbildning). Något som också observerats ute på VFU har varit att 

matematikundervisningen i de lägre åldrarna består mestadels av arbete i ett läromedel. Detta 

resulterade i att jag började fundera på hur matematikundervisningen skulle sett ut utan ett 

läromedel och på vilka grunder lärare valde sitt läromedel. Till en början granskades vad 

tidigare forskning säger om läromedel och fann till min förvåning att det var ett väldigt 

outforskat område. Därför valde jag att denna studie skulle bli en läromedelsanalys för att 

bidra med kunskap om hur svenska läromedel utmanar våra elever i inlärningen av tal i 

bråkfrom.  

 

Tiden är nu kommen och den tid som till en början kändes som en evighet är nu över, 

snabbare än vad jag någonsin kunnat ana. Tiden som lärarstudent på Högskolan i Halmstad 

har inneburit en personlig resa med både skratt och tårar. Jag har fått nya vänner för livet som 

delat mina motgångar och framgångar under studietiden, tack för att ni står ut mig med och 

mina galenskaper. Jag vill rikta ett extra stort tack till Mattias Rundberg som på så många vis 

stöttat mig genom utbildningen, du har fått mig att vilja lyckas med det omöjliga! Innan jag 

träffade dig har jag alltid hatat matematik och naturvetenskap men genom att få ha dig som 

lärare och din stora passion för dina ämnen har de fått mig till att tycka matematik och 

naturvetenskap är intressant, roligt och coolt! Åsa Bengtsson och Maria Godolakis, vart ska 

jag börja? Tack för allt tajt, slit och engagemang ni givit genom åren. Ni har varit bollplank 

och hjälpt mig upp ur gropen. Ni har också fått höra både det ena och det andra i min 

frustration men vet ni vad? Ni är fantastiska och ni är mina förebilder! Vidare har 

Examensarbete 2 inneburit en personlig resa för mig där jag tacklat motgångarna och glatts åt 

mina framgångar. Den största progressionen jag upplevt mellan tidigare kurser på Högskolan i 

Halmstad och Examensarbete 2 har fått mig att tvivla på min förmåga att lyckas. Jag känner 

en enorm tacksamhet till de handledare jag haft, Patrik Lilja och Claes Malmberg som på 

olika sätt stöttat mig och bidragit till att jag tagit mig framåt i arbetet. Ett stort tack till 

Studentlitteratur som bidragit med läromedel till denna läromedelsanalys. Till Caroline Nagy, 

tack för ditt engagemang och tålamod till att svara på mina frågor trots du varken var min 

handledare eller lärare för kursen. Dina råd och stöttning har drivit mig framåt och gett mig 

viljan till att slutföra arbetet. Sist men allra viktigast vill jag tacka min familj och mina vänner 

för att ni alltid finns där och ställer upp. Tack för att ni visar att det finns ett liv utanför 

studierna.  

 

Halmstad 9/6 2019 

Erica Månsson 
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Inledning 
I matematikämnet introduceras tal i bråkform så tidigt som i lågstadiet, detta sker ofta i 

samband med multiplikation och division. I de flesta läromedelsböcker i matematik framställs 

bråk genom att rita tårtor och pizzor. Tårtan och pizzan delas i ett antal lika stora delar och 

eleverna ska sedan skriva bråkdelarnas beteckning (Heiberg Solem, Alseth och Nordberg, 

2011, s. 76). Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11), som reviderades 2019, ska eleverna lära sig hur enkla bråk uttrycks och hur enkla 

bråk förhåller sig till naturliga tal (Skolverket, 2019, s. 55). Heiberg Solem et al. (2011, s. 74) 

anser att elever inte bara bör lära sig reglerna för räkning med bråk. För att elever ska kunna 

lägga grunden för räkning med bråk på högre nivå, måste eleverna få en djupare insikt i 

bråkbegreppet. Detta styrker McIntosh (2008, s. 27) att tal i bråkform kan uppfattas som nytt 

eller främmande för en del elever. Detta kan bero på att till vardags uttrycker vi oss i andra 

termer än när de kommer till hur lärarna uttrycker sig i matematiska sammanhang. 

  

För en del elever blir tal i bråkform en av de första stora motgångarna som kan leda till att 

uppfatta matematikämnet som svårt. I en rapport från Skolverket (2003, s. 5) synliggörs yngre 

elevers låga kunskaper inom matematikämnet, vilket kan leda till att elevers svårigheter för 

ämnet även påverkar lusten till att vilja lära sig, då undervisningen, vanligtvis utgår från 

enskilt arbete i läromedelsboken. Det kan även bero på att gemensamma genomgångar med 

läraren enbart förekommer i en mindre utsträckning. Idag är matematikundervisningen till 

största del styrd av att elever först får en kort genomgång av läraren för att sedan ska arbeta 

vidare med uppgifter i läromedelsboken. Skolverkets (2003, s. 29) rapport visar att 

läromedelesboken dominerar i matematikundervisningen i de yngre åldrarna, vilket ger en 

enformig undervisning, för få utmaningar för elever, samtidigt som intresset för matematik 

riskerar att avta. Tanken med en läromedelsbok är att den ska vara en stöttning/hjälpmedel för 

att nå målen. 

 

Problemområde 

En del elever har svårt för tal i bråkform, och missuppfattningar inom detta område är vanligt, 

särskilt i de lägre årskurserna. För att lärare ska kunna lära ut tal i bråkform/bråk är det 

nödvändigt att läraren själv har goda kunskaper om bråk. Detta menar Heiberg Solem et al. 

(2011, s. 79) är viktigt för att kunna sätta in aktiviteter och begrepp i ett större sammanhang. I 

undervisningen inom tal i bråkform är framställningen av bråk särskilt viktiga, då varierad 

och genomtänkt användning av bråk är nödvändig för att utveckla förståelse. I en tidigare 

genomförd forskningsöversikt konstaterades att det förekommer både svårigheter och 

möjligheter vid inlärningen av tal i bråkform, inte minst inom del av helhet. Resultatet visade 

att de mest återkommande svårigheterna som förekommer vid inlärningen av del av helhet 

inom tal i bråkform är när elever ska återskapa bråkdelar från en till exempel en fjärdedel eller 

tredjedel till en hel. Lärare behöver därför särskilda kunskaper om fördelar och nackdelar med 

olika läromedelsböcker. Johansson (2006, s. 1–6) synliggör underskottet av tidigare forskning 

kring läromedel. Johansson (2006, s. 1–6) menar även att de som använder sig av läromedel i 

undervisningen behöver göra ett noggrant val av läromedel för att uppnå en god undervisning, 

detta för att de som säljer läromedel ibland av olika anledningar inte har några pedagogiska 
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intressen, utan drivs av ekonomiska motiv.  Läraren vet alltså inte om läromedelsboken har en 

hög eller låg kognitiv utmaning för eleverna. Detta kan vara orsaken till att eleverna inte får 

någon större utmaning i uppgifterna i läromedelsboken, därför är det av största vikt att 

genomföra en läromedelsanalys. 

 

Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur läromedelsböcker i matematik synliggör 

matematikområdet del av helhet inom tal i bråkform, med fokus på årskurs 2. 

Läromedelsböcker i matematik är en stor del av matematikundervisningen och därför är det 

viktigt att granska läromedel. För att mer precist undersöka detta har två frågeställningar 

formulerats:  

• Hur synliggörs del av helhet i matematikläromedel?  

• På vilken kognitiv nivå möter elever del av helhet inom tal i bråkform? 

 

Bakgrund 
I detta kapitel presenteras matematikundervisningen kring tal i bråkform och vilka svårigheter 

som kan förekomma hos en del elever. Lärarens roll berörs och varför en varierad 

undervisning inom matematikämnet behövs. Avslutningsvis lyfts läromedelsbokens roll och 

betydelse i matematikundervisningen fram. 

 

Matematikundervisningen 

I Lgr 11 framställs olika förpliktelser lärare måste förhålla sig till. Där framgår det att lärare i 

skolor har ett ansvar att bygga upp elevers tillit till sin egen förmåga samt att få dem känna att 

de klarar av kommande uppgifter i skolan (Skolverket, 2019, s. 54). Det innebär att lärare 

måste ha i åtanke att alla elever har olika förutsättningar för inlärningsprocessen. För att 

undvika att svårigheter kan uppstå hos elever bör lärare vara medvetna om olika svårigheter 

och problem och lyfta fram dem i undervisningen (Lindegren, Welin och Sönnerhed, 2012, s. 

40). Lindegren, Welin och Sönnerhed (2012, s. 40) skriver även att det finns en del kritiska 

punkter i progressionen av förståelsen för tal i bråkform. Till exempel är en kvart ofta 

sammankopplad med tid och kopplingen till en fjärdedel är inte en självklarhet för en del 

elever, vilket därmed behöver förklaras. Läraren har då ett ansvar som innebär att anpassa 

undervisningen och ge varje enskild elev stöd där de befinner sig i sin utveckling (Skolverket, 

2019, s. 11 - 12). Detta leder till att det är viktigt att läraren har det i åtanke vid planeringen i 

hur tal i bråkform bör introduceras för eleverna. Tal i bråkform används i samtal i större 

utsträckning än vad elever tror genom att exempelvis en av eleverna frågar sin klasskamrat 

om de kan dela på en apelsin. Då uppstår en situation om likadelning av apelsinen som kan 

beskrivas med hjälp av bråk. Det är då viktigt i det läget att läraren synliggör det för eleverna 

och talar om för dem att eleverna arbetade med likadelning som ingår i tal i bråkform (ibid). 

  

Tal i bråkform/bråk är kopplat till studien på så vis att det är undervisningsområdet tal i 

bråkform/bråk som studerats. En begränsning har dock gjorts till tal där både täljare och 

nämnare är positiva rationella tal, då detta vanligtvis är vad som behandlas i årskurs 1–3. 
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Positiva rationella tal innebär att positiva tal är heltal som är större än talet noll (ex: 0, 1, 2, 3, 

4, …) (McIntosh, 2008, s. 28). Rationella tal, även kallat mätbara tal, består i detta fall av 

enbart hela tal. Ibland görs olika gränsdragningar kring vad tal i bråkform/bråk innefattar. De 

bredaste definitionerna ingår allt i formen täljare och nämnare, separerat av ett bråkstreck, 

exempelvis, och. Det engelska ordet ”fraction” avser ofta denna vida definition. Bråktal är 

uppbyggt av minst tre positiva heltal, de betecknas som täljare, nämnare och kvot där 

nämnaren betecknar hur stor andelen är. Täljaren innebär hur många andelar som det finns 

och begreppet Kvotet som engelskans quotient innebär att relationen mellan bråkformen och 

resultatet visas (ibid). 

  

I Lgr 11 i det centrala innehållet står det vad eleverna ska få undervisning inom för olika 

områden i varje ämne i de olika årskurserna. 

  

Centrala innehållet i F-3 i Lgr11 anger angående tal i bråkform i matematik att: 

Årskurs F-3: 
Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk 

samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. Naturliga tal och enkla tal i bråkform och 

deras användning i vardagliga situationer. De fyra räknesättens egenskaper och samband 

samt användning i olika situationer. (Skolverket, 2019, s. 55) 
  

Lgr 11 specificerar inte upplägg eller metoder vilket ger lärare möjlighet att själv tolka hur 

undervisningen ska gå till i klassrummet. Skolan ska arbeta för att varje elevs kunskaper ska 

utvecklas och gynna individen till att bli en del av samhället, men även skapa en grund för 

fortsatta kunskaper eller utbildning (Skolverket, 2019, s. 10). Ändå kan ett mönster ses att en 

del elever inte får med sig tillräckliga kunskaper om tal i bråkform (McIntosh, 2008, s. 30). 

 

Läromedelsböcker 

I Lgr 11 (Skolverket, 2019, s. 17) synliggörs det att rektorn ansvarar för skolans arbetsmiljö. 

Detta för att utforma undervisningen så att alla eleverna själva kan söka och utveckla sina 

kunskaper, få aktivt lärarstöd samt få tillgång och förutsättningar att använda läromedel av bra 

kvalitét. Läromedel kan vara många olika saker, och i denna studie avses läromedel i 

matematik i form av en läromedelsbok som elever använder sig av för att beräkna olika 

matematiska uppgifter. Selander (1988, s. 80) beskriver läromedelsboken som en pedagogisk 

text med syftet att användas i en pedagogisk situation och läromedelsboken bör innehålla 

särskilda karaktäristiska drag. Dessa bygger Selander (1988, s. 80) på, där de karaktäristiska 

dragen är till exempel: struktur (att läromedelsboken är indelad i olika delar/kapitel samt att 

de delarna/kapitlen hanteras på ett liknande sätt.), förklaringar (hur och varför?), anpassning 

att det finns läromedelsböcker i samma serie som bygger på förkunskaper och realreferens 

vilket innebär att det finns beskrivningar i läromedelsböckerna av händelser och personer, 

samt matematiska symboler. Englund (2011, s. 279) menar att det finns många olika sätt att 

studera läromedelsbokens avsikt och kunskapsinnehåll och hur den används i undervisningen 

beror både på bokens syfte och på lärarens syn på kunskap. Läromedelsboken kan ses som ett 

redskap som skapar en gemensam innebörd i undervisningen samt att boken kan ses som 

något som skapar interaktion med omvärlden (ibid). Synintryck av olika bilder skapar en inre 

bild i människans medvetande, och det leder till att människan formar en föreställning om 
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bildens budskap. I bilder finns det mångtydighet vilket kan leda till att det finns möjligheter 

till flera tolkningar av bilden (Pettersson, 2001, s. 9–11). Vidare synliggör Frånberg (2010, s. 

60) att studera ett läromedel är ett sätt att höja den kunskap som framställs genom bilder i 

läromedelsboken, även om en bild kan tolkas på flera olika sätt. 

  

Johnsson Harrie (2009, s. 8–10) belyser att det inte sker en granskning av läromedelsböckerna 

i matematik, detta resulterar i att vem som helst kan skriva en läromedelsbok och publicera 

den på marknaden. Det är på så vis upp till läraren att avgöra kvalitén på de läromedelsböcker 

som köps in till matematikundervisningen. Englund (2006, s. 20–25) lyfter fram att få lärare 

väljer att undervisa helt utan en läromedelsbok, vilket kan tyda på att läromedelsböcker 

fortfarande har en betydande roll i undervisningen. Bergqvist, Bergqvist, Boesen, Helenius, 

Lithner, Palm & Palmberg (2010, s. 35) menar att en del lärare inte vet hur de ska undervisa i 

matematik utan någon läromedelsbok. Lärarna upplever matematikundervisningen som 

ointressant utan en läromedelsbok att utgå ifrån. Dock framgår det i Skolverkets (2003, s. 28) 

rapport att en bra och varierad läromedelsbok kan leda till att matematikundervisningen 

utvecklas.  

 

Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras forskning som är viktiga vid arbete inom del av helhet inom tal i 

bråkform för elevers inlärningsprocess. De huvudsakliga representationer som ses i 

undervisningen inom tal i bråkform är ritade areamodeller och fysiska objekt. De mest 

återkommande svårigheterna som förkommer vid inlärningen av tal i bråkform visar på att en 

del elever har svårigheter med att återskapa bråkdelar från halv till en hel men även från en 

fjärdedel till en hel. Trots det är det viktigt att ha i åtanke att det kan uppkomma svårigheter 

vid inlärningen av tal i bråkform när mer än en representation varieras för ofta eller när flera 

används samtidigt. Dessa områden presenterar relevant forskning och syftar till de olika 

representationer som bör finnas i matematikundervisningen för att utveckla elevers 

matematiska förståelse.   

 

Brändströms (2005) studie baseras på tre svenska läromedelsböcker med syftet att alla elever 

ska få stimulans och utmaning i sitt lärande. Brändström genomförde studien genom olika 

klassrumsobservationer, i olika klassrum vilket synliggjorde att läroboken har en viktig roll 

för såväl elever och lärare. I Brändströms (2005, s. 71) resultat framkom det flera olika 

resultat beroende på vilken huvudkategori som de olika uppgifterna var kategoriserade inom, 

men det resultat som var mest märkbart var att uppgifterna i matematikböckerna berörde flera 

olika kognitiva utmaningar för eleverna (Brändström, 2005, s. 66). Brändströms (2005) 

resultat visade att det var vanligast att eleverna fick arbeta med uppgifter som bestod av låg 

kognitiv utmaning, vilket innebär att det var få uppgifter som berörde en hög kognitiv 

utmaning där elevers matematiska tänkande kan utvecklas. Brändström (2005) påpekar med 

sitt resultat att beroende på vilken läromedelsbok i matematik som används i undervisningen 

samt vilka uppgifter som eleverna får arbete med, måste läraren vara medveten om det och 

fortsätta planera undervisningen så att eleverna kan utmanas och stimuleras.  
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I matematikundervisningen är det vanligt att ritade areamodeller, oftast i form av cirklar, 

kvadrater och rektanglar förekommer. I tidigare forskning av Nagy (2017), Wood, Olson, 

Freiberg och Vegas (2013) och Tunç-Pekkan (2015) synliggörs vilka svårigheter kontra 

möjligheter som kan uppstå vid inlärningen av del av helhet inom tal i bråkform. I Nagys 

(2017) licentiatavhandling redogörs olika lektionsserier inom området tal i bråkform. En 

svårighet som synliggjordes i matematikundervisningen i Nagys (2017) studie var exempelvis 

i en årskurs 3 när elever skulle behandla fjärdedelar i form av en rektangel. Till exempel 

ritade en elev en rektangel på tavlan och delade in den i lika stora delar och sa att det som 

ritats var en fjärdedel. Eleven delade in rektangeln i fjärdedelar men markerade/skuggade inte 

någon av delarna i rektangeln, vilket betyder att eleven inte ritat en fjärdedel utan fyra 

fjärdedelar. Skuggning/färgläggning går ut på att eleverna får en geometrisk figur där 

uppgiften är att skugga delar av den geometriska figuren. Resultatet i Nagys (2017) studie 

visar att eleverna hade förmågan att dela upp bråk men svårigheter att förstå täljarens 

innebörd av nämnaren.  

 

I studien av Wood et al. (2013) som grundas i experimentell design, fokusgrupp och 

textanalys deltog elever i intervjuer från årskurserna 2–4 från 13 olika skolor i USA, där syftet 

med studien var att ta reda på elevers förståelse för tal i bråkform. Intervjuerna visade med 

frågeställningen ”vad är en bråkdel?” att elever förklarar att tal i bråkform är när en del 

plockas bort från helheten. Ett exempel som anges är att eleverna har en cirkel som är 

uppdelad i fyra lika stora tårtbitar och eleverna skulle ta bort fyra bitar utav åtta. 

Skuggning/färgläggningen symboliserade elevernas tolkning med att använda subtraktion 

inom tal i bråkform. De såg skuggningen/färgläggningen som ett sätt att avverka en del från 

en hel (ibid). Eleverna förklarade att en bråkdel skulle plockas bort från helheten, de använde 

sig av metoden där de skuggade/färglägger de bråkdelar som skulle plockas bort. Resultatet i 

Wood et als. (2013) studie visade att eleverna hade förmågan att plocka bort en del av 

helheten men hade svårigheter med att rita eller markera ut vad en del av en helhet var.  

 

Vidare i Tunç-Pekkans (2015) som är en studie av experimentell design och textanalys där 

elever från USA i årskurserna 4–5 deltog, framgår det att det förekom olika svårigheter och 

möjligheter beroende på vilken geometrisk figur som användes vid arbetet inom tal i 

bråkform. Forskaren som genomförde studien använde rektanglar och cirklar i studien. 

Elevernas uppgift var att rita en hel utifrån att de fick en specifik del, till exempel att rita vad 

helheten är ifall en cirkel representeras som 4/8. Eleverna fick en bild på en del av en cirkel 

som utgjorde ¼ av cirkeln. Uppgiften var att rita till resterande delar så att det i slutändan blev 

en hel cirkel. Tunç-Pekkans (2015) resultat visade att eleverna hade lättare för att namnge de 

olika bråkdelarna än vad de var på att rita eller markera ut bråkdelarna på cirklarna och 

rektanglarna.  

 

Det är även vanligt att lärare använder sig av fysiska objekt i matematikundervisningen. 

Tidigare forskning av Sveider (2016), Shahbari och Peled (2017) och Van Steenbrugge, 

Lesage, Valcke och Desoete (2013) synliggör svårigheter kontra möjligheter som kan uppstå 

vid inlärningen av del av helhet inom tal i bråkform. Sveider (2016) undersökte hur eleverna 

arbetade med del av helhet inom tal i bråkform med fysiska objekt så som laborativt material, 



10 

 

tårtbitar, klossar, bilder, och olika tredimensionella geometriska figurer. 

Matematikundervisningen utgick ifrån två olika arbetssätt vilket var de laborerande och 

konkretiserande arbetssätten. Det laborerande arbetssättet kännetecknar att lärarna och 

eleverna utgår från informella representationerna i riktningen mot de formella. Detta innebär 

att eleverna börjar arbeta med det laborativa materialet som representerades av tårtbitar och 

klossar vid inlärningen av del av helhet inom tal i bråkform för att sedan gå vidare till de 

konkretiserande representationerna. Det konkretiserande arbetssättet kännetecknar att lärarna 

utgår från de formella representationerna i riktningen mot de informella, vilket innebär att del 

av helhet inom tal i bråkform representerades av traditionella medel som stenciler och 

läromedelsböcker för att sedan gå vidare till de laborativa representationerna. Resultatet av 

studien visade att det förekom missuppfattningar då elever först arbeta med det konkretiserade 

arbetssättet. Dock visade resultatet även att det fanns möjligheter genom att istället börja 

använda sig av det laborativa arbetssättet minskade elevers missuppfattningar vid inlärningen 

av del av helhet inom tal i bråkform, genom att representera del av helhet inom tal i bråkform 

med fysiska objekt som ligger eleverna nära till vardags frigörs flera sinnen hos eleverna 

vilket leder till en ökad förståelse av vad bråk innebär. 

 

I en annan studie av Shahbari och Peled (2017) utgick matematikundervisningen från att 

elever blev indelade i grupper där de skulle utföra två olika aktiviteter som gick ut på att dela 

upp en helhet i delar mellan olika objekt, i dessa fall handlade det om att eleverna fick en total 

summa pengar där de skulle dela upp summan i olika delar mellan olika objekt. Hur de delade 

upp summan mellan de olika objekten var upp till dem så länge de förhöll sig till den totala 

summan. De två aktiviteterna gav eleverna möjligheten att experimentera och successivt 

komma fram till flera olika slutsatser. Aktiviteterna var skapade för att kunna lösas på mer än 

ett sätt och eleverna fick en bredare och större förståelse för på hur många olika sätt de kan 

lösas. De två aktiviteterna resulterade i sin helhet att de gav eleverna möjlighet till förbättrade 

kunskaper och förståelse av del av helhet inom tal i bråkform (ibid). Vidare i Van 

Steenbrugge, Lesage, Valcke och Desoete (2013) studie som baseras på lärarstudenters 

kunskaper och metodanvändning inom matematikområdet tal i bråkform framkommer det att 

även lärare har svårigheter inom området. Studien gick ut på att lärarstudenterna fick visa sina 

kunskaper i form av ett skriftligt test med 39 uppgifter som var uppdelade i två kategorier. 

Resultatet visade att lärarstudenterna uppvisade brister i både procedur och begreppsmässiga 

kunskaper. Det vill säga att lärarstudenterna inte hade kunskapen att förklara tal i bråkform 

och dess likheter, sammanhang och hur de förhåller sig till varandra oavsett vilken 

representation som anges. Testet visade att lärarstudenterna kunde uppge ytliga kunskaper om 

bråk, men utan tecken på djupare förståelse. Svårigheterna visade brister i diverse uppgifter 

som var knutna till del av en hel, men även till det som berörde förhållandet mellan täljare-

nämnare-kvot (räkneoperation) (ibid). Van Steenbrugge et als. (2013) resultat gällande 

lärarstudenters brister inom tal i bråkform kan ses som en bidragande faktor till varför en del 

elever har svårt för del av helhet inom tal i bråkform. 

 

Sammanfattningsvis visar ovan studier att det finns svårigheter när elever arbetar med ritade 

areamodeller i form av geometriska figurer men även när fysiska objekt används som 

laborativt material i undervisningen. Ritade areamodeller och fysiska objekt kan betraktas 
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som representationer för olika undervisningsstrategier och arbetsmodeller. Representationerna 

kommer även diskuteras i resultatdiskussionen eftersom forskningen är relevant för studiens 

resultat samt för att strukturera upp resultatdiskussionen. Detta för med kunskaper om vilka 

svårigheter och möjligheter som kan förekomma vid inlärningen av del av helhet inom tal i 

bråkform kan jag analysera hur läromedel synliggör och hur elever utmanas. Således är dessa 

representationer från tidigare forskning relevanta för studiens resultat.   

 

Teoretisk ingång till läromedelsanalysen 

Brändströms ramverk 

Studien består av en läromedelsanalys med grund i Brändströms (2005) licentiatstudie som 

genomfördes i Sverige. Brändström konstruerade ett eget analysverktyg med syftet att 

analysera differentieringen i olika läromedelsböcker i matematikämnet för årskurs 7. 

Anledningen till att hon skapade ett eget analysverktyg var för att det var nödvändigt för att 

kunna genomföra och upptäcka olika kognitiva utmaningar i olika läromedelsböcker i 

matematik. Brändströms (2005, s. 47) analysverktyg har fyra huvudkategorier: bilder, 

uträkningar, processer och utmaning, där varje huvudkategori har olika många tillhörande 

underkategorier.  

 

Denna studie utgår ifrån Brändströms (2005, s. 49–50) analysverktyg utmaning som är indelat 

i fyra underkategorier: memorering, procedurer med koppling, procedurer utan koppling, 

samt utöva matematik. Analysverktyget är framtaget för att lärare ska kunna granska de 

uppgifter de ger elever i matematikundervisningen. Genom att lärare har ett tydligt mål med 

undervisningen och granskat vilka uppgifter som ska beröras kan det leda till att eleverna blir 

utmanade i sitt matematiska tänkande. Analysverktyget är ett generellt verktyg som lärare i 

alla årskurser kan använda sig av vid analyserandet av olika uppgifter, för att kunna 

genomföra och finna de olika kognitiva utmaningarna i olika matematikböcker i alla åldrar 

(Brändström, 2005). Uppgifter som ligger på en hög kognitiv nivå innebär att uppgifterna 

elever ska lösa inte har en specifik procedur som förklaras i förväg. Uppgifterna tenderar att 

vara komplexa och vilken väg elever ska ta för att lösa uppgiften är inte given. Uppgifterna 

kan ofta ge flera lösningar samt att elever måste använda flera matematiska begrepp som 

ibland strider mot varandra vilket kan leda till osäkerhet hos elever. Detta resulterar i att 

uppgifter på en låg kognitiv nivå ofta anger elever vilken procedur de ska använda för att lösa 

uppgiften och att redan inhämtade kunskaper används och leder till att elever fokuserar på att 

skriva rätt svar istället för att använda sig av tankearbete i mer än ett led (Resnick, 1987, s. 2–

3).  Nedan följer en utförlig beskrivning av analysverktyget och dess begrepp utifrån 

Brändström (2005, s. 50) och den svenska översättningen av Smith & Key Stein (2011, s. 35–

36). Ovan har de analytiska begreppen som används i denna studie beskrivits med författarens 

ord, nedan kommer jag göra en ytterligare förklaring av begreppen med egna ord och exempel 

för att få en djupare förståelse för de analytiska begreppen.  
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Analytiska begrepp 

Memorering 

Smith & Key Stein (2011, s. 35) synliggör att uppgifter som ligger inom memorering består 

av en låg kognitiv utmaning då uppgifterna utgår från att ur minnet återge inlärda fakta, 

regler, formler och definitioner. Det innebär att uppgifterna som ligger inom memorering inte 

fokuserar på att arbeta med begreppen fakta, regler, formler och definitioner. Uppgifterna kan 

inte lösas med hjälp av en procedur detta för att procedurer saknas.  

 

Begreppet memorering innebär att den sortens uppgifter inte ger elever möjlighet att träna på 

de matematiska begrepp som ska beröras, utan kräver att elever exakt återger av redan 

inhämtat stoff, och det som ska återges står tydligt i uppgiften. Ett exempel på en uppgift som 

ligger inom kategorin memorering presenteras nedanför (Stein & Smith, 1998, s. 269).   

 

Vad är decimalen och procentenheter för bråken 
1

2
 och 

1

4
? 

Förväntat svar av elever: 
1

2
= 0,5 = 50%  

1

4
= 0,25 = 25% 

 

Uppgiften visar tydligt att fokus ligger på att skriva rätt svar och kräver ingen större eftertanke 

av elever för att kunna lösas. Uppgifter av sådan karaktär placeras därför inom kategorin 

memorering. Sammanfattningsvis framkommer det vanligtvis tidigt i memoreringsuppgifter 

vad eleven ska göra och sedan är fokus att spegla redan inhämtad kunskap. 

 

Procedurer med koppling 

Procedurer med kopplingar syftar till att ge en djupare förståelse av matematiska begrepp och 

idéer och uppgifter av denna karaktär kännetecknas med en hög kognitiv utmaning. Uppgifter 

som innehåller procedurer med koppling kräver tankearbete i mer än ett led och syftar till att 

ge en djupare förståelse för matematiska begrepp (Brändström, 2005, s. 50). Uppgifter som 

innehåller procedurer med koppling representeras på många olika sätt, bland annat med 

symboler, laborativt material, bilder samt problemsituationer. Slutligen kräver denna form av 

uppgifter att elever måste använda sig av de matematiska begrepp som ligger till grund för 

den procedur som berörs för att utveckla den matematiska förståelse som behövs för att lösa 

uppgiften (Smith & Key Stein, 2011, s. 35). 

 

Uppgifter som kategoriseras som procedur med koppling är av en hög kognitiv utmaning. 

Procedur med koppling föreslår ett tillvägagångssätt/procedur för att kunna lösa uppgiften. 

Tillvägagångssättet/proceduren är breda och allmängiltiga som är tätt knutna till bärande 

begreppsliga idéer som kräver ett större tankearbete av elever. Dessa uppgifter representeras 

på många olika sätt så som bilder, problemsituationer, symboler med mera. Slutligen kräver 

denna form av uppgifter att elever måste använda sig av de matematiska begrepp som ligger 

till grund för den procedur som berörs för att utveckla den matematiska förståelse som behövs 
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för att lösa uppgiften Nedan visas ett exempel på en uppgift som ligger inom kategorin 

procedur med koppling (Stein & Smith, 1998, s. 269).   

 

 

Använd ett 10x10 rutnät, identifiera decimal och procentenheter av 
3

5
 

Förväntat svar av elever:  

 

Bråk: Decimal:  Procent:  Illustration:  

60

100
=

3

5
 
60

100
= 0,60 0,60=60%  

 

Uppgiften synliggör tillvägagångssättet/proceduren som ska användas för att lösa uppgiften 

men den är bred och allmängiltig. Där är flera steg som ska lösas och i detta fall representeras 

en illustration av rutnätet vilket innebär att uppgiften inte går att följa mekaniskt. Uppgifter av 

sådan karaktär placeras därför inom kategorin procedur med koppling. 

 

Procedurer utan koppling 

Enligt Smith & Key Stein (2011, s. 36) innebär procedurer utan koppling att uppgifterna är 

algoritmiska vilket innebär att den procedur som används specifikt framgår eller har angetts. 

Denna sorts uppgifter kännetecknas av en låg kognitiv utmaning. Uppgifter som 

karaktäriseras av procedurer utan koppling innebär att det inte finns någon koppling till valda 

procedurens bakomliggande begrepp och betydelser och elever behöver inte fokusera på att 

förklara proceduren de arbetat med. Fokus ligger på att skriva rätt svar istället för att få en 

matematisk förståelse (Brändström, 2005, s. 50). Skillnaden mellan kategorierna och 

memorering och procedur utan koppling är inte avsevärt stor, det som skiljer mest är att 

procedur utan koppling synliggör i uppgiften vilken procedur elever ska använda för att lösa 

uppgiften detta gör inte uppgifter som ligger inom kategorin memorering.  

 

Vidare innebär begreppet procedur utan koppling precis som memorering att det ligger på en 

låg kognitiv utmaning för elever. Uppgifter som kategoriseras som procedur utan koppling är 

uppgifter där det tydligt framkommer vilken procedur som ska användas hur elever ska lösa 

uppgiften. Ett exempel på en uppgift som ligger inom kategorin procedur utan koppling 

presenteras nedanför (Stein & Smith, 1998, s. 269).   
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Elever behöver inte förklara hur de gått tillväga för att lösa uppgiften och det går inte att 

avgöra om elever fått en matematisk förståelse utan fokus är att skriva rätt svar. Uppgifter av 

sådan karaktär placeras därför inom kategorin procedur utan koppling.  

 

Utöva matematik  

Utöva matematik innebär att uppgifter kännetecknas av en hög kognitiv utmaning. Uppgifter 

som är utöva matematik utmanar elever mest då de kräver mer än att eleven använder en 

procedur för att lösa uppgiften (Smith & Key Stein, 2011, s. 36). Uppgifter inom att utöva 

matematik har inte ett förutsägbart, inövat tillvägagångssätt, vilket innebär att uppgifterna 

kräver att eleven utforskar och förstår hur matematiska begrepp, processer eller samband 

fungerar. Till sist innebär det att eleven behöver tillgång till kunskaper och erfarenheter för att 

lösa uppgiften på ett korrekt sätt. Avslutningsvis kan dessa uppgifter kräva en stor tankekraft 

av eleven och innebär att uppgiften inte är förutsägbar, detta kan anses påfrestande som kan 

medföra frustration (Brändström, 2005, s. 50). 

 

Slutligen så begreppet utöva matematik är precis som procedur med koppling av en hög kognitiv 

utmaning. Elever behöver tillgång till kunskaper och erfarenheter för att lösa uppgiften på ett 

korrekt sätt. Nedan visas ett exempel på en uppgift som ligger inom kategorin utöva matematik 

(Stein & Smith, 1998, s. 269).   

 

 

Konvertera bråket 
3

8
 till en decimal och en procent. 

Förväntat svar av elever: 

Bråk: Decimal:  Procent: 
3

8
 0,375 37,5% 
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Skär 6 små rutor i en 4x10 rektangel. Använd rektangeln och förklara hur man bestämmer vart och 

ett av följande: (a) procenten av arean som är skuggad, (b) decimalen av det område som är skuggat 

och (c) den hur stor bråkdel av området som är skuggat.   

Ett exempel på ett elevsvar:  

Bild 

 
(a) En kolumn blir 10%, eftersom det finns 10 kolumner. Så fyra kvadrater är 10%. Sedan är 2 

rutor en halv kolumn och hälften av 10% är 5%. Så de 6 skuggade blocken är lika med 

10%+5%, eller 15%.  

(b) En kolumn blir 0,10, eftersom det finns 10 kolumner. Den andra kolumnen har bara 2 rutor 

skuggade, så halva av 0,10 är 0,05. Det innebär att de 6 skuggade blocken är lika med 0,1 + 

0,05, vilket är lika med 0,15.  

Sex skuggade rutor av 40 kvadrater är 
6

40
 vilket kan förkortas till 

3

20
 

 

Uppgiften redogör för att det krävs ett stort tankearbete av eleven för att lösa uppgiften. Där är 

flera steg med problemformuleringar som ska lösas och i detta fall representeras en bild av en 

rektangel vilket kräver att elever analyserar uppgiften och aktivt undersöker de eventuella 

hinder som kan uppstå. Uppgifter av sådan karaktär placeras därför inom kategorin utöva 

matematik. 

 

Sammanfattningsvis kommer Brändströms analysverktyg från den fjärde kategorin utmaning 

användas som analytiska begrepp med ovanstående rubriker i denna studie. Rubrikerna har 

valts ut för att se vilken kognitiv utmaning eleverna möter i läromedelsboken samt för det är 

relevant utifrån tidigare forskning. Rubrikerna och Brändströms analysverktyg kommer även 

att diskuteras i resultatdiskussionen.  
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Metod 
I detta kapitel kommer den metod som valts att användas för denna läromedelsanalys 

presenteras, där urvalet av källmaterial beskrivs och hur arbetet gått till. En presentation av de 

läromedel som används i studien samt att de analytiska begreppen som kommer vara till hjälp 

i för att genomföra läromedelsanalysen redogörs och förtydligas.  

 

Material, urval & avgränsning  

Innan studien kunde påbörjas samlades fem olika läromedel i matematik in med hjälp av en 

kommunal skola i Helsingborgs stad. Detta för att skolan enbart hade tillgång till dessa fem 

olika läromedel i matematik för de yngre åldrarna. Läromedlen som valdes utgick ifrån 

årskurserna 1–3 och till varje läromedel ingår två böcker, en för höstterminen och en för 

vårterminen. Efter noggrann analys av de fem läromedlen valdes två läromedel i årskurs 2 ut 

för höstterminen. Analysen synliggjorde att läromedlen som valdes har ett tillräckligt mättat 

antal uppgifter för att denna studie skulle kunna genomföras samt att de läromedlen jag valde 

ut är de jag sett används mest i undervisningen under mina fyra år som lärarstudent men även 

för att det är utformat efter Lgr 11. När läromedlen var utvalda togs tre av de fyra etiska 

principerna tagits i beaktning, de etiska principerna är Konfidentialitetskravet, 

Nyttjandekravet, Samtyckeskravet och Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–14). 

De som har tagits hänsyn till är Nyttjande-, samtyckes- och informationskraven då 

läromedelsboken som används i studien är utgiven av ett bokförlag. Läromedelsböckerna 

Favorit matematik och Mera Favorit matematik är utgiven av bokförlaget Studentlitteratur, 

därför har bokförlaget kontaktats och informerats om syftet för studien. Eftersom jag använt 

mig av många bilder (se bilagor 1–13) från läromedelsböckerna för att tydliggöra och styrka 

resultatet har bokförlaget kontaktats och frågade om ett godkännande. Efter att godkännandet 

av bokförlaget mottagits (se bilaga A), togs nyttjandekravet i beaktning, då bokförlagets 

läromedelsböcker endast kommer att användas inom forskningens ändamål. Fokus för studien 

är att titta på vilken kognitiv nivå uppgifter inom del av helhet inom tal i bråkform i två 

läromedel. En avgränsning gjordes kring antalet sidor i läromedelsböckerna, för att alla 

sidorna i matematikböckerna inte var relevanta för området del av helhet inom tal i bråkform.  

 

Metodval 

För att genomföra en läromedelsanalys krävs ett analysverktyg. Läromedlen Favorit 

matematik och Mera Favorit matematik är analyserat utifrån fjärde kategori av Brändströms 

(2005, s. 49) analysverktyg utmaning, som i sin tur har fyra underkategorier, som är 

memorering, procedur med koppling, procedur utan koppling och utöva matematik. 

Analysverktyget är valt utifrån dess relevans och för att det var mest lämpligt för denna 

studie, detta för att analyserna av uppgifterna utgick ifrån om de var av hög kontra låg 

kognitiv utmaning för eleverna. Studien är en läromedelsanalys och har en deduktiv ingång 

med vissa kvantitativa inslag. Malmqvist (2016, s. 123) belyser att den som ägnar sig åt 

kvantitativa ansatser analyserar mätbara företeelser, detta innebär att fastställa utsträckningen 

av något som redan är känt. De kvantitativa inslagen i läromedelsanalysen karaktäriseras med 

att empirin kan mätas eller beräknas till exempel så räknas uppgifterna och placeras in i en 

färdig kategori (ibid). Eftersom fokusområdet för denna studie är att undersöka 
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läromedelsböckerna Favorit matematik och Mera Favorit matematik för att kunna besvara 

forskningsfrågorna: Hur synliggörs del av helhet inom tal i bråkform? och På vilken kognitiv 

nivå möter elever del av helhet inom tal i bråkform?  

 

Presentation av läromedelsboken 

Studien är baserad utifrån basläromedlen Favorit matematik och Mera Favorit matematik som 

är utgivet av Studentlitteratur. Favorit matematik och Mera Favorit matematik är ett 

basläromedel med en tydlig och välfungerande struktur som är anpassat till Lgr 11. I 

läromedlen får eleverna tillsammans med Skatan Sally och Ekorren Kurre hjälp att bygga en 

matematisk grund. Till varje bok medföljer ett kuvert med laborativt tvådimensionellt 

material, vilket bidrar till praktisk inlärning, att vara aktiv, spela spel, undersöka, berätta, 

lyssna och förankra matematiken till vardagen. Till basläromedlen finns det även ett digitalt 

läromedel där grundböckernas texter finns inlästa tillsammans med instruktioner och filmer. I 

det digitala läromedlet finns det övningar som tränar de metoder och begrepp där eleven får 

tillgång till en matteordlista med matematiska ord och begrepp för årskurs 1–3. De utvalda 

läromedlen är riktade för årskurs 2 och inom läromedlen är två böcker utvalda, de som ska 

med olika svårighetsgrad. Svårighetsgraderna utformas i två olika basläromedel som benämns 

Favorit matematik eller Mera Favorit matematik, där Mera Favorit matematik erbjuder 

ytterligare utmaningar som ökar i svårighet.  

 

Genomförande 

Studiens grund är att bidra med kunskap om hur del av helhet synliggörs och på vilken 

kognitiv nivå läromedlen Favorit matematik och Mera Favorit matematik innehåller. Som 

tidigare nämnts är läromedlen utvalda för att de är de läromedel jag sätt används mest i 

undervisningen under mina fyra år som lärarstudent men även för att det är utformade efter 

Lgr 11. Första steget i analysarbetet var att undersöka läromedlens sidor för att få syn på vilka 

som var relevanta för studien. Studien grundas från Favorit matematik 2A och Mera favorit 

matematik 2A, som är böckerna som är tänkt för höstterminen i årskurs 2. I de två nämnda 

matematikböckerna var det 12 sidor i respektive bok som berörde ämnet del av helhet inom 

tal i bråkform. 

 

Nästa steg i analysarbetet var att undersöka de 24 utvalda sidorna, om uppgifterna berörde 

området del av helhet inom tal i bråkform eller inte. Vidare i analysarbetet var att ta reda på 

antalet uppgifter som fanns. Av de 12 sidor som var utvalda från Favorit matematik 2A fanns 

det 18 uppgifter och från de 12 sidorna i Mera Favorit matematik 2A fanns det 20 uppgifter. 

Totalt fann jag att de 24 sidorna innehöll 38 relevanta uppgifter för studien. Till slut återstod 

det att analysera de 38 uppgifterna utifrån de analytiska begreppen: memorering, procedurer 

med koppling, procedurer utan koppling samt utöva matematik. Varje uppgift placerades i en 

kategori utifrån vad som tränades i uppgiften. För att tydliggöra analysarbetet skapades en 

tabell som presenteras nedanför. 
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Favorit matematik 2A 

 

Uppgift: 

Sida Memorering Procedur med 

koppling 

Procedur utan 

koppling  

Utöva 

matematik 

1 170 
 

  X    

2 171     X   

1 171 X  
 

    

3 172   X     

4 173 
 

    X  

1  174   X   X  

2 174  X  X 

3 174    X 

4 174    X 

1 175   X  

2 175   X  

1 175   X  

3 176   X  

4 177    X 

3 180 X    

3 182   X  

4 183 X    

5 185   X  
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Mera Favorit matematik 

2A 

 

Uppgift: 

Sida Memorering Procedur med 

koppling  

Procedur utan 

koppling 

Utöva 

matematik 

1 170 
 

   X   

2 171 X    
 

  

1 171 X  
 

    

3 172   
 

X    

4 172        X 

5 173   
 

   X 

6 173    X 

1 174   
 

X    

2 174   X  

3 174   X     

4 174  X   

1 175  X 
 

    

1 175 X    

3 176  X 
 

    

5 177   X     

6 177    X 

3 179 X    

3 182 X    
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4 183 X    

5 185 X    

 

Tabellen visar vilka uppgifter som berör vilket begrepp och har använts för att strukturera upp 

resultatet för att lättare kunna urskilja hur många uppgifter som skulle ingå under varje 

kategori. Sammanfattningsvis berör 11 uppgifter memorering, 4 procedur med koppling, 13 

procedur utan koppling, 8 utöva matematik och 2 uppgifter berör både procedur med koppling 

och utöva matematik. De 38 uppgifterna representerades alla i from av olika bilder vilket kan 

framstå som en procedur vilket kan anses som att uppgifterna ska placeras inom procedur 

med eller utan koppling. Dock är bilderna utformade på så vis att de utmanar på olika hög 

nivå och därför har jag valt att placera vissa uppgifter under kategorin memorering då elever 

genom redan inhämtat stoff löser den sortens uppgifter. 
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Resultat 
I analysarbetet av läromedelsböckerna visade det sig att elever möter olika uppgifter som 

berör del av helhet inom tal i bråkform där elever får öva begreppet del av helhet. Läromedlen 

erbjuder ett varierat utbud av uppgifter, där alla bilder från läroböckerna finns i bilagedelen. 

Vid analysarbetet framkom det att läromedlen Favorit matematik 2A och Mera Favorit 

matematik 2A berörde alla analytiska begrepp. Uppgifterna är kategoriserade utifrån de 

analytiska begreppen och hur uppgifterna är konstruerade på en låg kontra en hög kognitiv 

nivå (se förklaring av begreppen på s. 12–15). Utifrån uppgiftens karaktärsdrag blev de 

placerade i de olika kategorierna memorering, procedur utan koppling, procedur med 

koppling, och utöva matematik. 

 

Favorit matematik 2A 

Memorering 

Vid analysen av läromedlet Favorit matematik 2A kategoriserades tre av 18 uppgifter som 

memorering (se bilaga 1 uppgift 1, bilaga 2 uppgift 3 & bilaga 3 uppgift 4). Som tidigare 

nämnts är uppgifterna placerade i denna kategori representeras med bilder vilket kan ses som 

procedur med koppling, dock är bilderna representerade på så vis att de ligger på en låg 

utmaning vilket gjorde att uppgifterna placerades 

under memorering. Uppgift 1 (se figur 1) fokuserar 

på att eleverna ska tala om hur många delar helheten 

är delad i, vid arbete med uppgiften behöver elever 

inte använda någon procedur för att räkna ut svaret, 

vilket placerar uppgiften inom kategorin 

memorering.  

  

 

 

Eleven räknar helhetens delar och skriver in svaret i rutan. Uppgiften speglar redan inhämtat 

stoff och talar om vad eleven ska göra för att lösa uppgiften. Detta möjliggör inte att elever 

utmanas vilket leder till att elever fokuserar på att svara 

rätt på uppgiften. Uppgiften kan uppfattas som tråkig 

och enkel av elever vilket kan leda till att det 

matematiska begreppet som ligger till grund för 

uppgiften inte tränas.   

 

Vidare fokuserar uppgift 3 (se figur 2) exempelvis på att 

eleverna ska skugga en del av en helhet. Uppgiften går 

ut på att i olika steg dela in en helhet i en halv, en 

fjärdedel och en tredjedel. Den representationen av de 

geometriska figurerna är indelade i de antal delar 
Figur 2: Favorit matematik 2A; s. 180 

Figur 1: Favorit matematik 2A; s. 171 
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eleverna ska behandla. Till exempel 3b ska eleven skugga en fjärdedel där den geometriska 

figuren redan är indelad i fyra fjärdedelar, detta innebär att uppgiften 

talar om vad eleven ska göra för att lösa uppgiften och kräver nästintill inget tankearbete för 

eleven. Slutligen fokuserar uppgift 4 (se figur 3) precis som uppgift 3 (se figur 2) på att elever 

ska i olika steg dela in helheten i olika delar. Uppgiften talar om hur den ska lösas och är 

redan indelad i de antal delar som ska 

skuggas. Dock representeras helheten av olika 

geometriska figurer vilket kan anses som en 

fördel för elever. Det kan leda till att eleverna 

får förståelse för att de olika delarna är 

densamma trots olika form.       

 

Elever som arbetar med uppgifter som ligger 

inom kategorin memorering ligger på en låg 

kognitiv nivå vilket leder till att eleven inte får möjlighet att utveckla sitt matematiska 

tänkande. Avslutningsvis är dessa uppgifter kategoriserade under kategorin memorering för 

att fokus är att skriva rätt svar och innebär att eleven inte behöver arbeta på en högre kognitiv 

nivå vilket innebär att den sortens uppgifter inte är lika gynnsamma som andra typer av 

uppgifter.  

 

Procedurer utan koppling 

Vidare synliggjorde analysen av läromedlet kategoriserades åtta 

uppgifter som procedur utan koppling. Vid analysen av de åtta 

uppgifterna framgår det tydligt vilken procedur som eleven 

behöver använda för att lösa uppgiften. Exempelvis uppgift 1 

på sidan 170 (se figur 4) förklaras den procedur som ska 

användas för att lösa uppgiften. Den valda procedurens 

bakomliggande begrepp och betydelse gör att eleven inte 

behöver fokusera på att förklara proceduren de arbetat med, 

fokus ligger snarare på att skriva rätt svar istället för att få en 

matematisk förståelse. Detta leder till att lärare inte kan avgöra 

om elever fått en förståelse för området som behandlas.  

 

På sidan 176, uppgift 3 (se figur 5) ska eleven dra streck från en 

geometrisk figur som är indelad i en del av en helhet till den del 

som den geometriska figuren visar. Eleven behöver inte 

använda en specifik procedur för att lösa uppgiften utan fokus 

ligger på att svara rätt på uppgiften. Trots att uppgifterna 

representeras med bilder så hade uppgifterna kunnat 

kategoriseras i kategorin procedur med koppling. Dock så kategoriserades dessa uppgifter inte 

som procedur med koppling för att uppgifterna är konstruerad på så vis att den geometriska 

figuren redan är indelad i de antal delar som utgör helheten, alltså är den procedur som elever 

ska använda för att lösa uppgiften tydlig. Uppgifter som dessa ligger på en låg kognitiv nivå 

Figur 5: Favorit matematik 2A; s. 170 

Figur 3: Favorit matematik 2A; s. 183 

Figur 4 Favorit matematik 2A; s. 170 
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för att elever får den specifika procedur som behövs för att lösa 

uppgifterna, samt att lärare inte kan avgöra om eleverna tillskansat 

sig den matematiska förståelsen som krävs för att behärska del av 

helhet inom tal i bråkform.   

 

Procedurer med koppling 

Vid analysen av läromedlet kategoriserades tre uppgifter som 

procedur med koppling. Dock visade det sig vidare i analysarbetet att 

två av uppgifterna även befinner sig inom kategorin utöva matematik. 

Till exempel synliggörs i uppgift 3, sidan 172 (se figur 6) 

karaktärsdrag till kategorin procedur med koppling för den 

tillhörande bilden med geometriska figurer. När elever arbetar med uppgifter som 

representeras med bilder behöver eleverna använda sig av 

tankearbete i flera steg och dra kopplingar mellan bilden och del 

av helhet inom tal i bråkform, där bilderna för dessa uppgifter 

ligger på en högre utmaning. Elever behöver förstå begreppet del 

av helhet för att kunna lösa uppgiften för att sedan behöva känna 

till begreppet symmetri för att lösa uppgiften. Om eleven inte 

känner till begreppet symmetri finns det risk att elever inte löser 

uppgiften korrekt och delar in den i två lika stora dela, vilket 

kräver ett tankearbete i mer än ett led.  

 

Vidare i analysarbetet placeras uppgift 1 och 2, sidan 174 (se figur 

7) även de inom procedur med koppling men även inom kategorin 

utöva matematik, detta beror på att uppgifterna representeras på 

många olika vis med laborativt material, bilder och 

problemsituationer. Uppgifternas karaktär är av textuppgifter där elever ska undersöka olika 

cirklar en i taget. Uppgifterna går ut på att eleverna ska 

undersöka och jämföra de olika cirklarna och ta reda på hur 

stora de olika delarna är. När elever arbetar med denna sorts 

uppgifter behöver eleven dra kopplingar mellan de olika 

representationerna och kräver tankearbetet i flera steg. Elever 

som ställs inför uppgifter som är av procedur med koppling och 

utöva matematik anses vara uppgifter av en hög kvalité. 

Uppgifterna bygger på att jämföra olika delar av helheten av 

olika cirklar, eller tårtor som de skriver i läromedlet. 

Uppgifterna är konstruerade på så vis att de syftar till att ge en 

djupare förståelse av de matematiska begrepp som berörs vilket 

kräver mer av elever för att kunna lösa uppgifterna. 

Uppgifterna synliggör den procedur som ska användas för att 

lösa uppgiften, dock är den bred och allmängiltig. Det är flera 

steg som ska lösa och i dessa fall representeras uppgifterna av 

illustrationer av geometriska figurer vilket innebär att 

Figur 5: Favorit matematik 2A; s. 176 

Figur 6: Favorit matematik 2A; s. 172 

Figur 7: Favorit matematik 2A; s. 174 
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uppgifterna inte går att följa mekaniskt. Uppgifter av sådan karaktär placeras därför inom 

kategorin procedur med koppling. 

 

Utöva matematik  

Slutligen av analysen av läromedlet Favorit matematik 

2A kategoriserades fyra uppgifter som utöva matematik. 

Vid analysarbetet av de fyra uppgifterna som 

kategoriserad som utöva matematik behöver elever 

utforska och förstå vilka matematiska begrepp eller 

processer som krävs för att lösa uppgiften. Till exempel 

på sidan 173 uppgift 4 (se figur 8) krävs det att eleven 

utforskar för att komma fram till vilken procedur som 

krävs samt det kräver att eleven använder ett tankearbete 

i mer än ett led för att lösa uppgiften. Uppgiften är en 

textuppgift som representeras med hjälp av bilder på 

tårtor. Tårtorna är indelade i olika delar och elever ska 

utforska hur många delar tårtan är delad i och hur många 

delar som finns kvar om några plockad bort. Detta kräver 

att elever känner till olika begrepp för att kunna lösa 

uppgiften.  

 

Vidare på sidan 174 uppgift 3 och 4 (se figur 9) möter 

eleven representationen av bilder och laborativt 

material för att lösa uppgifterna. Elever får utforska 

och jämföra vilken procedur som behövs användas när 

en lösning av uppgiften ska ske, vilket kräver ett stort 

tankearbete. Uppgifterna bygger på att jämföra olika 

delar av helheten av olika cirklar, eller tårtor som de 

skriver i läromedlet för att förklara med ord vad de 

upptäcker. Detta kan vara ett främmande arbetssätt för 

eleverna vid inlärningen av del av helhet inom tal i 

bråkform. Den sista uppgiften representeras av bilder i 

form av geometriska figurer (se figur 10) och går ut på 

att eleven ska jämföra delarna av helheten och sätta ut 

symbolerna <, = eller>, detta innebär att eleven ska 

sätta ut om andelarna är större än, lika stora eller 

mindre än.  Det kräver en stor tankemöda hos eleven 

och det kan uppstå frustration då uppgiften inte är 

förutsägbar eller har ett inövat tillvägagångssätt. Denna 

form av uppgifter kräver en stor tankekraft hos elever 

och innebär att uppgiften inte är förutsägbar, vilket kan 

leda till elever känner frustration när de stöter på denna 

Figur 8: Favorit matematik 2A; s. 173 

Figur 10: Favorit matematik 2A; s. 177 

Figur 9: Favorit matematik 2A; s. 174 
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sorts uppgifter. Detta resulterar i att uppgifter som är av karaktären utöva matematik ligger på 

en hög kognitiv nivå.  

 

Mera Favorit matematik 2A 

Memorering 

Vid analysen av läromedlet Mera Favorit matematik 2A kategoriserades nio av 20 uppgifter 

inom kategorin memorering. Exempel på uppgifter som ligger inom kategorin memorering se 

sidan 171 uppgift 2 och 1 (se figur 11) möter elever uppgifter som fokuserar på att endast 

måla/skriva svaret, vilket innebär att de använder redan 

inhämtade kunskaper. Elever behöver inte tänka efter 

vilken procedur som krävs då elever rutinmässigt räknar 

de redan färdig indelade geometriska figurerna. Vidare i 

analyserandet av uppgifterna framgår det tydligt att 

uppgifterna som ligger inom memorering är snarliknande 

uppgifter och går endast ut på att kontrollräkna, skriva 

rätt svar och komma vidare i matematikboken. Eftersom 

eleverna enbart återger redan inhämtat stoff för att lösa 

uppgifterna, ligger uppgifterna på en låg kognitiv nivå 

och de får inte utveckla sina matematiska kunskaper. 

Elever får då inte möjlighet att träna på de matematiska 

begrepp som ska beröras. Analysen synliggjorde att 

elever får arbeta med samma bråkuppgifter inom del av 

helhet upprepande gånger där uppgifterna inte kan lösas 

med hjälp av en procedur då det saknas. Uppgifterna 

visar tydligt att fokus är att skriva rätt svar och kräver 

ingen eftertanke av eleverna för att lösa uppgifterna. 

Sammanfattningsvis framkommer det vanligtvis tidigt i memoreringsuppgifter vad eleven ska 

göra och sedan är fokus att spegla redan inhämtad kunskap. 

  

Figur 11: Mera Favorit matematik 2A; s. 171 
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Procedurer utan koppling 

Vidare visar analysen av läromedlet kategoriserades fyra 

uppgifter som procedur utan koppling. Vid inlärningen av 

del av helhet inom tal i bråkform som elever inte vet hur de 

ska lösa eller vet svaret på behöver eleven en procedur för att 

kunna lösa uppgiften. På sidan 170 uppgift 1 (se figur 12) 

presenteras en uppgift som berör procedur utan koppling. 

Uppgift 1 fokuserar på att eleven ska svara på hur lika många 

stora delar som figuren är delad i. Eftersom figuren redan är 

indelad i delar behöver eleven inte använda sig av en 

specifik procedur för att lösa uppgiften och kräver därför 

inget tankearbete. Elever läser uppgiften och löser den utan 

att någon reflektion görs. När elever stöter på den här sortens 

uppgifter tränar de på färdigheter de redan inhämtat. 

Uppgifterna är konstruerade på så vis att elever inte behöver 

förklara hur de gått tillväga för att lösa uppgifterna. Det går 

inte heller att avgöra om elever fått en matematisk förståelse 

utan fokus är att skriva rätt svar. Uppgifter som ligger inom kategorin procedur utan koppling 

kräver knappt någon tankemöda och utvecklar inte elevernas matematiska förmågor, detta 

innebär att när elever arbetar med uppgifter inom procedur utan koppling arbetar de med 

uppgifter på en låg kognitiv nivå och är av låg kvalité. 

 

Procedurer med koppling 

Vid analysen av läromedlet kategoriserades tre uppgifter som procedur med koppling. Till 

exempel så blir uppgift 5 sidan 177 (se figur 13) kategoriserad till procedur med koppling för 

de tillhörande bilderna med 

geometriska figurer. 

Uppgiften bygger på att 

eleven ska sätta ut 

symbolerna <, = eller>, 

vilket innebär att eleven ska 

sätta ut om andelarna är 

större än den andra, lika 

stora eller mindre än. Det 

kräver att eleven måste ta 

del av begrepp som ligger 

till grund för den procedur 

som ska användas och kräver att eleven använder ett tankearbete i mer än ett led för att lösa 

denna sortens uppgift. Uppgifter som placeras inom kategorin procedur med koppling 

representeras på många olika vis för elever, bland annat med symboler, bilder, 

problemsituationer och laborativt material. 

 

Figur 13: Mera Favorit matematik 2A; s. 177 

Figur 12: Mera Favorit matematik 2A; s. 170 
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Detta leder till att denna sortens uppgifter kräver att elever måste använda sig av de 

matematiska begrepp som ligger till graden för att lösa uppgiften samt att utveckla sin 

matematiska förståelse. Liknande uppgift i Favorit matematik 2A placerades i kategorin utöva 

matematik, eftersom denna lärobok enligt författarna ska ha en högre kognitiv nivå än den 

förra placeras inte dessa uppgifter i kategorin utöva matematik i analysarbetet. Detta för att ett 

övervägande måste göras och om analysarbetet ska kunna ske på en högre nivå blir inte 

liknade uppgifter placerade inom samma kategorier. När elever möter denna karaktär av 

uppgifter ligger de på en hög kognitiv nivå och syftar till att ge en djupare förståelse för de 

matematiska begrepp som ligger till grund.  

 

Utöva matematik  

Slutligen av analysen av läromedlet Mera Favorit matematik 

2A kategoriserades fyra uppgifter som utöva matematik. Vid 

analysarbetet av de fyra uppgifterna som kategoriseras som 

utöva matematik behöver elever utforska och förstå vilka 

matematiska begrepp eller processer som krävs för att lösa 

uppgiften. På sidan 173 uppgift 5 och 6 (se figur 14) elever 

måste utforska och undersöka för att komma fram till vilken 

procedur som krävs för att kunna lösa uppgifterna. Elever 

möter textuppgifter som är indelade i flera samt att bilder på 

tårtor visas. Detta kräver att elever måste utforska och 

jämföra vilken procedur som behövs användas för att kunna 

lösa uppgifterna som i sin tur leder till ett stort tankearbete. 

Uppgift 6 bygger på att jämföra olika delar av helheten av 

olika cirklar, eller tårtor som de skriver i läromedlet för att 

förklara vilken tårta som tillhör vem. Det kräver att elever 

testar sig fram och på ett strukturerat vis anteckningar vad de 

kommit fram till. Detta kan vara ett främmande arbetssätt för elever vid inlärningen av del av 

helhet inom tal i bråkform. Uppgifter som karaktäriseras av kategorin utöva matematik är inte 

förutsägbara och har inte ett inövat tillvägagångssätt för att lösa uppgifterna. Elever behöver 

tillgång till kunskaper och erfarenheter som krävs för att utforska och lösa uppgifterna på ett 

korrekt vis. Där är flera steg med problemformuleringar som ska lösas och i detta fall 

representeras av bilder av cirklar (tårtor) vilket kräver att elever analyserar uppgiften och 

aktivt undersöker de eventuella hinder som kan uppstå. Uppgifter av sådan karaktär placeras 

därför inom kategorin utöva matematik. 

 

Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis utgör analysen att jag får svar på mina frågeställningar: Hur synliggörs 

del av helhet inom tal i bråkform? och På vilken kognitiv nivå möter elever del av helhet inom 

tal i bråkform? Enligt författarna är Favorit matematik 2A och Mera Favorit matematik 2A 

skapade på så vis att Mera Favorit matematik 2A är läroboken framtagen på så vis att den 

ligger på en högre kognitiv nivå än Favorit matematik 2A. Analysarbetet lyfte fram att del av 

helhet inom tal i bråkform synliggörs för elever i form av geometriska figurer i både Favorit 

Figur 14: Mera Favorit matematik 2A; s. 173 
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matematik 2A och Mera Favorit matematik 2A. I Favorit matematik 2A har totalt 18 uppgifter 

analyserats där elva av uppgifterna placerats inom kategorierna memorering och procedur 

utan koppling som ligger på en låg kognitiv nivå. Totalt placerades sju uppgifter i Favorit 

matematik 2A inom procedur med koppling och utöva matematik. I läroboken Favorit 

matematik 2A tränar elever redan inhämtat stoff, vilket resulterar i att de färdighetsträna de 

kunskaper de redan har. Trots att elever till stor del enbart stöter på uppgifter där de färdighets 

tränar, så behövs även det för att befästa de matematiska kunskaperna inom del av helhet 

inom tal i bråkform. I Mera Favorit matematik 2A har totalt 20 uppgifter analyserats där 13 av 

uppgifterna placerats inom kategorierna memorering och procedur utan koppling och totalt 

placerades sju uppgifterna inom kategorierna procedur med koppling och utöva matematik i 

Mera Favorit matematik 2A. Analysarbetet av uppgifterna synliggjorde att nästan hälften av 

uppgifterna i Mera Favorit matematik 2A som berör del av helhet inom tal i bråkform 

kategoriserades under kategorin memorering trots att boken säger sig innehålla uppgifter som 

ska ligga på en högre kognitiv nivå än den första boken. 

 

Analysarbetet i de båda läromedlen synliggör att uppgifterna som berör del av helhet inom tal 

i bråkform ligger majoriteten av uppgifterna på en låg kognitiv utmaning. Uppgifterna som 

analyserades i denna studie avser därmed ett varierande arbetssätt för elever där de både får 

färdighetsträna redan inhämtat stoff och att utveckla matematiska begrepp och deras 

tänkande. Majoriteten av uppgifterna är konstruerade på en låg kognitiv nivå vilket kan anses 

som inte är tillräckligt utmanande för elever. När elever arbetar med uppgifter av sådan låg 

kognitiv utmaning som analysarbetet synliggjort ska dessa uppgifter kategoriseras som 

uppgifter med låg kvalité.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Forskare ställts inför flera val gällande vilken metod som ska användas under studien. De 

olika valen påverkar studiens resultat och genomförande och är viktiga att ha i åtanke. Denna 

studie grundas i en kvalitativ analys med kvantitativa inslag eftersom fokus för studien var att 

svara på specifika frågor i form av de analytiska begreppen som berörs i läromedel. 

Analysverktygets aspekt både underlättade och försvårade arbetet med att svara på studiens 

frågeställningar. Det som underlättade arbetet för att nå svaren på forskningsfrågorna var att 

det analytiska verktyget var redan klart och redo att användas. Till en början var 

analysverktyget tydligt och enkelt att arbeta med, dock ju längre in i analysarbetet jag kom 

desto svårare blev det att tolka analysverktyget och i vilken kategori som de olika uppgifterna 

skulle placeras i var inte en självklarhet. Vidare så visade sig att flera uppgifter kunde 

placerad in i två kategorier vilket inte var helt lätt att ta ståndpunkt utifrån vilket resulterade i 

att den del uppgifter ligger inom två kategorier. Det empiriska materialet för studien består av 

två läromedel för årskurs 2. Detta gjordes för att en djupare analys av de läromedel som blivit 

utvalda var av större värde för yrkesverksamheten och därför ansåg jag att två läromedel var 

tillräckligt mättat material. Detta kan dock leda till att studiens generaliserbarhet kan anses 

vara påverkad av dessa val samt att denna avgränsning inte stämmer för varje lärobok i 

matematik. Avslutningsvis kan de avgränsningar jag gjort göra det svårt att generalisera denna 

studie då det finns fler variabler att undersöka. Vidare belyser Selander (1998, s. 80) för att 

kunna genomför en läromedelsanalys krävs det att personen/personerna som analyserar det 

empiriska materialet måste ha en högre kompetens än vad läromedlet behandlar, jag anser 

därför att jag som lärarstudent är lämplig att genomföra en läromedelsanalys av 

läromedelsböcker som är riktade för de yngre åldrarna. 

 

Trovärdighet 

Urvalet av material till denna studie blev utvalt för det används på flera skolor i landet. Denna 

studie är baserad på Favorit matematik 2A och Mera Favorit matematik 2A första upplaga 

som senare blivit reviderad 2017. Detta kan därmed påverka studiens trovärdighet då det kan 

ifrågasättas om läromedlens uppdaterade version hade givit samma resultat av studien. 

Studien kan även ifrågasättas varför jag valde Favorit matematik 2A och Mera Favorit 

matematik 2A som det läromedel som skulle analyseras. När valet av läromedlen utfördes 

tittade jag igenom en del olika läromedel för att se vilka som var mest relevanta för studien, 

vilket kan diskuteras då jag valde ett läromedel där del av helhet inom tal i bråkform tydligt 

synliggjordes och för att de är de böcker jag sett mest användas i matematikundervisningen 

därför kan det anses ge det resultatet jag var ute efter.  

 

För att studien skulle vidmakthålla en viss trovärdighet valdes ett analysverktyg med 

tillhörande analytiska begrepp, med det i åtanke valdes läromedlen ut och böckerna 

undersöktes om böckerna behandlade det som var relevant för studien. En annan aspekt som 

kan ifrågasätta resulterat är valet av det analytiska begreppet. För att välja det analytiska 

begreppet var jag tvungen att avgränsa mig och utifrån tidigare forskning fann jag metoder 
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som kunde användas vid analysarbetet. Brändström (2005) hade fler kategorier i sitt 

analysverktyg som valdes, dock var studiens omfång inte tillräckligt stort för att undersöka 

alla delar i analysverktyget vilket resulterade i att en avgränsning var oundviklig. Som 

tidigare nämnt så fanns det för- och nackdelar med analysverktyget. Studiens 

generaliserbarhet och trovärdighet kan således ifrågasättas eftersom andra val av analytiska 

begrepp än de som denna studie behandlar hade givit ett annat utfall och resultat. 

Läromedelsanalysen utgångspunkt var följande utvalda analytiska begrepp: memorering, 

procedurer med koppling, procedurer utan koppling och utöva matematik. Begreppen har 

behandlats inom respektive läromedel för att ge en rättvis bild av resultatet annars hade 

trovärdigheten av resultatet varit lågt. Resultatet är uppdelat i två delar, en för Favorit 

matematik 2A och Mera Favorit matematik 2A, vilket innebär att resultaten inte går att 

jämföra utifrån samma punkter och en generalisering av vad studien påvisar hade inte kunnat 

göras. 

 

Resultatdiskussion 

I följande kapitel kommer en diskussion kring studiens resultat i förhållande till tidigare 

forskning föras. Resultatet diskuteras i förhållande till de analytiska begreppen: memorering, 

procedur med koppling, procedur utan koppling och utöva matematik. De representationer 

som sågs i tidigare forskning som är: Ritade areamodeller och Fysiska objekt kommer 

användas som underrubriker. Avslutningsvis kommer det diskuteras om vad som kunde 

respektive inte kunde gjorts bättre i denna studie, dessa ståndpunkter kommer att spela en roll 

i slutsatsen.   

 

Studiens resultat synliggör att majoriteten av de analyserade uppgifterna från Favorit 

matematik 2A och Mera Favorit matematik 2A avser en låg kognitiv utmaning. Detta beror på 

att de uppgifter som analyserats kategoriserades majoriteten under de kategorier i 

Brändströms (2005) analysverktyg som innebär en låg kognitiv utmaning. Dock påvisar även 

resultatet att området del av helhet inom tal i bråkform synliggörs samt utmanar elever på 

både en låg och en hög kognitiv nivå. Det är således lärares uppdrag utgå ifrån att de måste 

stimulera elevers lärande och deras nyfikenhet, vilket de båda läromedlen gör då del av helhet 

inom tal i bråkform synliggörs på ett varierat sätt (Skolverket, 2019, s. 54).  

 

Analytiska begreppen 

Denna studie har utgått ifrån Brändströms (2005) huvudkategori ”utmaning” och har 

underkategorierna memorering, procedur med koppling, procedur utan koppling och utöva 

matematik som teoretisk utgångspunkt och analytiska begrepp. Totalt kategoriserades 12 

uppgifter inom kategorin memorering, sex uppgifter kategoriserades inom procedur med 

koppling, 12 uppgifter kategoriserades inom procedur utan koppling samt tio inom utöva 

matematik där två av uppgifterna även placerats i kategorin procedur med koppling. Där de 

olika kategorierna berör olika kognitiva utmaningar. Uppgifterna som analyserats i de båda 

läromedlen framkommer det att alla de analytiska begreppen berörs. Detta är likartat resultat 

som Brändström (2005) fick när hon genomförde sin studie med att studera olika 

matematikläromedel.  
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Resultatet i hennes studie visar att i de matematikläromedel hon studerat förekommer det att 

elever arbetar med uppgifter som berör en låg kognitiv utmaning såväl som i denna studie. 

Eftersom Brändströms (2005) och denna studie synliggör att uppgifter i matematikläromedel 

berör mestadels en låg kognitiv utmaning är det viktigt att lärare arbetar utöver 

läromedelsboken. Dock är det ett faktum att en läromedelsbok dominerar 

matematikundervisningen i de yngre åldrarna visar en rapport som är gjord av Skolverket 

(2003, s. 29). Detta kan intygas av den skolan jag samlade in det empiriska materialet av samt 

av de VFU-skolor som blivit besökta. Englund (2006, s. 20–25) och Bergqvist et al. (2010, s. 

35) har i sina studier uppmärksammat att matematikundervisningen domineras av en 

läromedelsbok då lärare anser att det är svårt och ointressant utan en lärobok att utgå ifrån i 

matematikundervisningen, där det inte sker en större reflektion av lärarna kring valet av 

läromedelsbok.  

 

De problem som kan uppstå när elever arbetar enskilt med läromedelsboken är att uppgifterna 

inte är av en hög kognitiv utmaning, vilket kan betyda att elevers matematiska tänkande inte 

utvecklas och deras lust till att lära riskerar att försvinna. Det är således viktigt att ha i åtanke 

att vem som helst kan skapa och publicera ett läromedel. Johnsson Harrie (2009, s. 8–10) och 

Johansson (2006, s. 1–6) belyser i sin studie att det inte sker någon granskning av olika 

läromedelsböcker som publiceras på marknaden, vilket kan vara en orsak till att majoriteten 

av uppgifterna i denna studie ligger på en låg kognitiv utmaning. Det är därmed av största 

intresse för lärare att studera läromedelsböcker och vilken kognitiv nivå de ligger på. Vidare 

belyser både Englund (2011, s. 279) och Frånberg (2010, s. 60) att det finns många olika sätt 

att studera läromedelsböcker, framförallt genom vilken syn läraren har på kunskaper och hur 

bilderna i böckerna tolkas kan de ge olika utfall. Bilderna i läromedelsböckerna kan leda till 

flera olika tolkningar av bilden och därför kan en bok som upplevs bra för en lärare upplevas 

sämre för en annan (Pettersson, 2001, s. 9–11). Detta kan innebära att om någon annan gjort 

om denna studie och titta på samma uppgifter och bilder, hade resultatet kunnat bli 

annorlunda. Resultatet i denna studie är baserad på de kunskaper och tolkningar som gjorts 

utifrån bilderna och hur uppgifterna är konstruerad samt att det är Brändströms (2005) 

analysverktyg, utmaning som används vid genomförande. Dock underlättades analysarbetet 

av de två valda läromedlen då de följde de karaktäristiska drag som Selander (1988, s. 88) 

skriver om, då läromedlen grundas i en pedagogisk text med syfte att användas i en 

pedagogisk situation.  

 

 

Ritade areamodeller 

I den tidigare forskningen av Nagy (2017) och Tunç-Pekkan (2015) synliggjordes svårigheter 

av de ritade areamodeller/geometriska figurerna i former av rektangel och cirkel. Ritade 

areamodeller/geometriska figurer förekommer till största del i Favorit matematik 2A och 

Mera Favorit matematik 2A, uppgifterna som är i läromedlen är inte av samma karaktär eller 

svårighetsgrad som i studierna, dock hade detta i åtanke vid analysarbetet av de utvalda 

uppgifterna i läromedlen då detta setts som svårigheter i tidigare forskning. Genom 

analysarbetet framkom det att majoriteten uppgifterna som analyserats ofta ger eleverna 

vilken metod som behövs för att lösa uppgifterna med de ritade areamodellerna/geometriska 
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figurerna. De ritade areamodellerna/geometriska figurerna i läromedlen har en given procedur 

som ska användas för att lösa uppgiften, trots det är viktigt för lärare att ha i åtanke att det kan 

förekomma vissa svårigheter. Den givna proceduren som ska användas för att lösa uppgifterna 

i läromedlen grundas i att skugga/färglägga en del av en helhet, vilket även kan ses i Nagys 

(2017) studie. Elever i studien skulle behandla fjärdedelar i form av en rektangel där en elev 

ritade en rektangel och delade in den i lika stora delar och menade att det var en fjärdedel som 

ritats. Eleven delade in rektangeln i fjärdedelar men markerade/skuggade inte någon av 

delarna i rektangeln, vilket betyder att eleven inte ritat en fjärdedel utan fyra fjärdedelar. Detta 

kan påvisa att elever har förmågan att dela upp bråk men svårigheter att förstå täljarens 

innebörd av nämnaren och bör tas i beaktning. 

 

Vidare i resultatet synliggörs det att majoriteten av uppgifterna är konstruerade på så vis att 

elever ska skugga/färglägga ett antal delar av en helhet för att visa andelen som efterfrågas. 

Skuggning/färgläggning går ut på att eleverna får en geometrisk figur där uppgiften är att 

skugga delar av den geometriska figuren.  Detta ses på liknande sätt i Wood et als. (2013) 

studie, där eleverna använde sig av skuggning/färgläggning för att visa hur de löser uppgifter 

där olika bråkdelar efterfrågas. Skuggningen/färgläggningen symboliserade elevernas 

tolkning genom att använda subtraktion inom tal i bråkform. Wood et als. (2013) studie 

påvisade att elever har förmågan att plocka bort en del av en helhet men det förkommer 

svårigheter med att sugga/färglägga eller markera ut vad en del av helhet är. Detta resulterar i 

att uppgifterna i läromedlen ligger på en låg kognitiv nivå och kan därför inte alltid ses som 

en svårighet för eleverna utan det beror på hur uppgifterna är konstruerade. 

 

Fysiska objekt  

Läromedlen Favorit matematik 2A och Mera favorit matematik 2A synliggör i resultatet att 

elever får använda sig av fysiska objekt i form av laborativt material vid arbetet av 

uppgifterna i läromedlen. Genom att eleverna får använda laborativt material i detta fall 

cirklar som skulle representera tårtbitar eller pizzaslices, kan det medföra att öka förståelsen 

vid inlärningen av del av helhet inom tal i bråkform (Van Steenbrugge et al., 2013; Heiberg 

Solem et al., 2011 & Shahbari och Peled, 2017). De uppgifter från läromedlen som grundas i 

att arbeta med laborativt material är ofta framställda genom att det är en del som tas bort för 

att visa hur många delar som finns kvar, detta visas med cirklar som ska föreställa tårtbitar 

eller pizzaslices. Sveider (2016) belyser i sin studie att laborativt material som ligger elever 

nära till vardags kan öka förståelse för inlärningen av tal i bråkform. Dock skriver Tunç-

Pekkan (2015) att även om det laborativa materialet ligger elever nära till vardags kan det 

uppstå svårigheter för elever när de får en tredjedel av en tårtbit och ska förklara hur många 

delar som saknas för att det ska bli en hel tårta. Vidare i resultatet synliggörs uppgifter där 

eleverna ska undersöka olika bråkcirklar som ska föreställa olika tårtor. Uppgifterna ger inte 

eleverna vilken procedur som ska användas för att lösa uppgiften och vilket låter eleverna att 

utforska och jämföra de olika bråkdelarna. Shahbari och Peled (2017) studie påvisar att 

aktivtiter som ger elever möjlighet att experimentera, utforska och succesivt komma fram till 

olika slutsatser kan ge en bredare och större förståelse för på hur bråkuppgifter kan lösas.  
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Den tidigare forskningen påvisar att olika representationer av bråk kan ha en avgörande roll 

om elever ska lyckas se bråk som en helhet och i delar. Heiberg Solem et al. (2011) skriver 

om liknande i sin bok gällande att förstå tal i bråkform utifrån helheten och att det kan vara 

svårt att behärska. De olika representationerna ritade areamodeller och fysiska objekt kan ha 

ett påverkande ideal som kan vara en stor anledning till att elever visar olika sorters 

svårigheter och möjligheter vid inlärningsprocessen av tal i bråkform. Lärare kan därmed 

behöva ta hänsyn till hur stor variationen av olika representationer ska vara eller hur ofta 

läraren byter representation då det finns kritiska punkter i progressionen för området 

(Lindegren et al., 2012, s. 40). Ändå belyser McIntosh (2008, s. 30) att ett mönster kan ses i 

att en del elever inte får med sig tillräckliga kunskaper om tal i bråkform. Van Steenbrugge et 

als. (2013) poängterar i sin studie att lärarstudenter har bristande kunskaper inom tal i 

bråkform, detta kan ses som en bidragen faktor till varför elever har svårt för inlärningen av 

tal i bråkform även om matematikundervisningen baseras på ett läromedel.  

 

Sammanfattning av resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis så framkommer det av resultatet att elever behöver uppgifter där de 

använder sig av redan inhämtade kunskaper, dock på ett sådant vis att de får möjlighet att 

utveckla de kunskaper de redan har för att kunna lösa uppgiften. Elever behöver följaktligen 

få större möjlighet att använda sig av en tankeverksamhet i flera led, där svaret på uppgiften 

inte är förutsägbar, detta får elever chans att träna på i de utvalda läromedlen Favorit 

matematik 2A och Mera Favorit matematik 2A. Avslutningsvis innebär resultatet att 

uppgifterna i de båda läromedlen inom området del av helhet inom tal i bråkform är en 

blandning av låg och hög kognitiv utmaning vilket innebär att uppgifter är en blandad kvalité.  

 

Konklusion & didaktiska implikationer 

Slutsatsen jag dragit utifrån resultatet är läromedlen Favorit matematik 2A och Mera Favorit 

matematik 2A är en bra grund i matematikundervisningen i området del av helhet inom tal i 

bråkform. Elever får arbeta med ett blandat urval av uppgifter som ligger på både en låg och 

en hög kognitiv nivå, vilket resulterar i att elever får både färdighetsträna det de redan kan 

samtidigt som de blir utmanade på en hög kognitiv nivå (Brändström, 2005, s. 49–50).  

I Skolverkets (2003, s. 28) rapport framgår det även att en bra och varierad läromedelsbok kan 

leda till att matematikundervisningen utvecklas. Vilket resulterar i att forskningsfrågorna för 

denna studie besvaras: Hur synliggörs del av helhet inom tal i bråkform? och På vilken 

kognitiv nivå möter elever del av helhet inom tal i bråkform? Dock är det av stor vikt att 

läraren kompletterar läromedelsböckerna med annan undervisning då variation i 

undervisningen är viktigt. Eftersom att resultatet enbart är baserat på hur det ser ut i två 

läromedel, kan jag inte dra slutsatsen att det är så det ser ut i alla svenska läromedel.  

 

I denna läromedelsanalys synliggörs hur del av helhet inom tal i bråkform och på vilken nivå 

elever blir utmanade. Analysarbetet som ligger till grund för denna studie har påvisat hur 

Favorit matematik 2A och Mera Favorit matematik 2A synliggör samt hur uppgifterna är 

konstruerade. När elever arbetar med del av helhet inom tal i bråkform är det viktigt att ha i 

åtanke vad målet med matematikundervisningen är (Smith & Key Stein, 2011, s. 30). De 
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lärdomar jag dragit utifrån analysarbetet är att ett läromedel kan vara både bra och mindre bra. 

Det är viktigt att ha med sig när val av läromedel ska välja som stöd till undervisningen. Jag 

har även lärt mig att utan ett tydligt och välformulerat mål för matematikundervisningen kan 

fokus riktas på ”fel” saker. Jag har även tagit lärdomar av hur svårt det kan vara att göra en 

analys på ett djupare plan, där jag flertalet gånger frågat mig själv om de val jag gjort/tagit 

varit rätt eller de bara varit för egen vinning. Att analysera uppgifterna och vilken kategori de 

ska tillhöra utifrån analysverktyget var inte lätt, det har särskilt visat sig genom att jag skrivit 

ensam och inte haft någon under arbetets gång att bolla tankar och idéer med. Dock är jag 

tacksam och stolt över mig själv att jag klarat denna prövning vilket lärt mig att lita på mig 

själv och min egen förmåga att lyckas.  

 

Med hänsyn till studiens bakgrund och resultat ser jag vikten av fortsatt forskning inom 

läromedelsanalyser. Bristen på forskning inom läromedelsböcker är allt för stor och påtaglig, 

särskilt eftersom det inte sker någon granskning av läromedel som blir utgivna utan vem som 

helst kan publicera ett läromedel (Johnsson Harrie, 2009, s. 8–10). Vidare kan djupare 

analyser göras kring läromedel för att gynna yrkesverksamheten genom att lärare själva 

behöver granska läromedel. För eleverna är det viktigt att jag själv är villiga att genomföra 

forskningen. Annan vidare forskning inom området i matematik kan därför vara att observera 

matematikundervisningen i svenska skolor. Utgår undervisningen enbart ifrån en 

läromedelsbok? Hur undervisar lärare som inte använder sig av en läromedelsbok? Eftersom 

jag uppmärksammat att läromedlen har består av variation av uppgifter inom del av helhet 

inom tal i bråkform är det ändå viktigt att tal i bråkform borde få en större och viktigare roll i 

matematikundervisningen. Jag vill även uppmana till mer matematik med inriktning på tal i 

bråkform inom lärarutbildningen för att lärarstudenter ska få de bästa förutsättningar för 

utökad kunskap, för att kunna bli kompetenta och professionella lärare inom området.   
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Bilagor Favorit matematik 2A 

De uppgifter som har ett rött kryss över sig är inte analyserade då de inte berör del av helhet 

inom tal i bråkform.  
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Bilagor Mera Favorit matematik 2A 

De uppgifter som har ett rött kryss över sig är inte analyserade då de inte berör del av helhet 

inom tal i bråkform. 
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