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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter elever har att utveckla sin 
förståelse för bråk i en läroboksstyrd undervisning. Forskning visar att läroböcker har 
en stor inverkan på matematikundervisningen, och undersökningar visar att även i 
Sverige används läroböcker i stor utsträckning. Det är därför av intresse att undersöka
hur väl ett område som bråk, som ofta ses som ett problematiskt område, behandlas i 
läromedlen. I studien har tre olika läromedel undersökts och totalt 15 böcker. Denna 
studie är således en innehållsanalys, och variationsteorin har valts som utgångspunkt. 
I studien har fem kritiska aspekter för bråk valts ut från olika forskningsresultat. 
Läromedlen har sedan undersökts för att se om uppgifter rörande de olika aspekterna 
förekommer, och om något variationsmönster används för att förtydliga den kritiska 
aspekten. Resultatet visar att vissa aspekter behandlas i större utsträckning än andra, 
men också att läromedlen ofta missar viktiga delar.  
 
Nyckelord: Rationella tal, Variationsmönster, Kritiska aspekter, Matematik, Årskurs 4-
6
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Inledning
I dagens skola visar undersökningar att läroboken har en väldigt stor inverkan på 
undervisningen och att den används i stor utsträckning (Skolverket, 2012). I TIMSS 
undersökning från 2015 framkommer det dessutom att även fast Sveriges resultat var 
bättre än förra undersökningen, så ligger vi under medel när det kommer till 
kunskaper inom matematik (Skolverket, 2016). Det är därför viktigt att försäkra sig 
om att de läromedel som används under lektionerna håller tillräckligt hög nivå, för att
vi ska kunna fortsätta förbättra vårt resultat. I denna studie har ett fokus på bråk valts.
Bråk ses ofta som ett problemområde, både att lära sig och att undervisa i (Smith, 
Solomon & Carey, 2005; Yearley & Bruce, 2016). Detta, tillsammans med att bråk 
dessutom ses som ett så kallat tröskelbegrepp (Ahl & Helenius, 2018), innebär att det är 
viktigt att området behandlas på ett bra sätt i läromedlen. Med anledning av detta är 
fokus i denna studie en läromedelsanalys med avseende på ämnesområdet bråk och 
rationella tal. I studien har tre populära läromedel valts ut och undersökts. Tanken är 
att undersökningen ska kunna bidra till en ökad förståelse för hur bråk behandlas i 
läromedlen, och då även synliggöra områden där det kan finnas eventuella luckor. Det
resultat som tas fram diskuteras sedan mot tidigare forskning inom området för att 
kunna dra trovärdiga slutsatser. 
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Bakgrund
I det här avsnittet kommer betydelsen av bråktal och dess svårigheter kortfattat att 
presenteras. Avsnittet kommer även behandla delar av Sveriges resultat i de två 
senaste TIMSS undersökningarna, där framförallt användandet av läroböcker och 
Sveriges internationella resultat kommer ligga i fokus. Användning av 
matematikböcker som läromedel beskrivs också, innan avsnittet avslutas med fokus 
på lärande och undervisning av bråktal.  

Kort om bråk

Ett rationellt tal är ett tal som kan skrivas som en kvot av två heltal: a
b

, där b inte 

får vara 0 samt att a och b är heltal. Strecket mellan talen kallas för bråkstreck, talet 
ovanför bråkstrecket kallas för täljare och talet under strecket för nämnare. Ett tal 
skrivet på denna form kallas ofta för bråktal, och kommer så även göras på många 
ställen i detta arbete. När man undervisar om bråktal ligger också decimalform och 
procentform nära till hands, så även dessa begrepp kommer att användas i denna 
studie.  

Löwing (2017) menar att bråktals användning i dagens samhälle successivt har 
minskat till förmån för decimaltal. Hon menar dock att detta inte innebär att vi bör 
sluta undervisa om bråktal. Hon skriver att bråktal fortfarande spelar en viktig roll 
när det kommer till att beskriva andelar, och att det är en viktig förkunskap för att lära
sig algebra. Detta får även medhåll av Ahl och Helenius (2018) samt av Lortie-
Forgues, Tian och Siegler (2015) som alla är överens om att begreppet bråk är helt 
centralt för fortsatta studier. Ahl och Helenius (2018) kallar bråk för ett grundläggande
begrepp eller ett tröskelbegrepp och menar att begrepp som dessa är viktiga för 
eleverna att tillägna sig, så att deras kunskaper inte blir begränsade och endast 
användbara i vissa situationer. 

Många forskare tycks vara överens om att rationella tal är ett problematiskt område 
inom skolan, både att undervisa och att lära sig. Lortie-Forgues et al. (2015) skriver att 
förmågan att utföra aritmetiska beräkningar med rationella är ett utbrett 
problemområde hos både barn och vuxna, och att man inte sett någon större 
förbättring inom området under de senaste årtiondena. Även Gabriel et al. (2012) och 
Tian och Siegler (2017) är inne på samma spår och skriver att bråk fortfarande är ett 
problemområde inom skolan. Yearley och Bruce (2016) lyfter även de svårigheterna 
med bråk, men menar också att det inte bara är svårt att lära sig utan även att 
undervisa om, ett faktum som även lyfts av Smith, Solomon och Carey (2005).  

Matteböcker i skolan

Glasnovic Gracin (2018) skriver att användandet av läroböcker inom matematiken är 
vida utbrett och att de därför har en stor inverkan på undervisningen. Hon menar att 
de fungerar som en länk mellan den tänkta och den förverkligade läroplanen, och att i 
många länder är matteboken det mest använda verktyget för lektionsplaneringar. Hon
skriver också att i vissa länder är klassrumsaktiviteterna mer anpassade till vad som 
återfinns i läroböckerna än vad som skrivs i läroplanen och att i många fall ger de 
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använda läromedlen en rättvisare bild till vad som händer under mattelektionerna än 
vad läroplanen gör. Allt detta menar hon bidrar till att läromedelsanalyser har 
möjligheten att bidra till en bredare och djupare bild av vad som händer under 
matematiklektionerna. Även i Sverige använder vi oss ofta av läroböcker vid 
undervisning av matematik. I 2011 års TIMSS-undersökning framkom det att 89 
procent  av eleverna upplever att läroböcker används som basmaterial i 
undervisningen (Skolverket, 2012). 

Olika aspekter av att förstå bråktal

I läroplanen kan vi under det centrala innehållet för årskurs 4-6 se följande punkter 
med direkt koppling till rationella tal (Skolverket, 2019 s. 56):
• Rationella tal och deras egenskaper. 
• Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. 
• Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform. 
Dessa punkter förtydligas i Skolverkets kommentarmaterial där vikten av att elever 
får möta dessa tal i olika situationer lyfts. På så sätt ökar deras förståelse för talens 
inbördes relationer och för hur man kan tillämpa matematik i vardagen (Skolverket, 
2017).  

Löwing (2017) menar att bråktal kan förekomma i en mängd olika situationer. Dessa 
är: bråk som ett tal, en del av en helhet, en del av ett antal, division som metafor, en 
andel, en proportion, ett förhållande eller som en skala. Hon menar att det ofta kan 
vara uppenbart för läraren att bråk kan förekomma i dessa situationer, men det är inte
säkert att eleverna är bekanta med detta. Det är därför viktigt att man som lärare ser 
till så elever får komma i kontakt med dessa för att få en helhetsbild av de 
vardagsproblem som har anknytningar till bråk.  

Genom en Learning study i årskurs 6 och 7, där elevers förmåga att storleksordna tal i 
bråkform var i fokus, identifierade Drageryd, Erdtman, Persson och Kilhamn (2012) 
sex områden som de ser som viktiga för att få en förståelse för storleksordning av 
bråktal. Dessa är: 

1. Täljarens och nämnarens betydelse. Här menar Drageryd et al. (2012) att det 
inte räcker med att kunna namnen på dessa två begrepp, utan också förstå 
vilken funktion de har i ett bråktal.  

2. Referenspunkter 0, 1/2 och 1. Här skriver Drageryd et al. (2012) att det är 
viktigt att elever kan jämföra tal i bråkform med referenspunkter, och att det 
därför är av stor vikt att eleven förstår vad som kännetecknar likvärdiga bråk 
för 1/2 och 1. De menar därför att elever måste ges möjligheter att träna på- 
och utveckla strategier för att kunna avgöra om ett tal är större eller mindre 
än referenspunkterna. 

3. Alla delar av en helhet måste vara lika stora. Det är viktigt att elever förstår att
i ett bråk uttryckt som till exempel en area är alla delarna lika stora (Drageryd
et al., 2012). 

4. Likvärdiga bråk. Drageryd et al. (2012) menar att elever behöver förstå att två 
bråk kan ha samma värde (t.ex 2/3 och 4/6), och att de behöver strategier för 
att kunna identifiera sådana bråk. 
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5. Bråkens placering på tallinjen. Här menar författarna att för att  kunna få en 
bra taluppfattning med tal i bråkform är det viktigt att eleverna blir förtrogna 
med tallinjen. Det är också viktigt att eleverna lär sig strategier för att kunna 
placera ut tal i bråkform på en tallinje, både ungefär och exakt.  

6. Ett tal i bråkform kan vara större än 1. Drageryd et al. (2012) skriver att en 
vanlig missuppfattning bland eleverna är att ett bråk och dess inverterad form
(t.ex 3/6 och 6/3) är samma tal. Elever behöver därför lära sig att bråk kan vara
större än 1 och förstå hur dessa kan uttryckas.  

Även McIntosh (2008) lyfter fram viktiga områden. Dessa områden är väldigt snarlika 
några av de som redan nämnts ovan och fokuserar även de på täljaren och nämnarens 
betydelse samt att bråkdelar måste vara lika stora. Yearley och Bruce (2016) har istället
valt att presentera vanliga problemområden hos elever som ofta förekommer vid 
bråkinlärning. Dessa problemområden är: jämförelse av bråktal, ordna bråktal i en 
specifik ordning och förståelse för ett bråktals värde. Som vi kan se berörs många av 
även dessa problemområden av något eller några av de viktiga områden som redan 
beskrivits ovan.

Smith, Solomon och Carey, (2005) har även de kommit fram till några aspekter som är 
viktiga för inlärning av bråk. De kom fram till tre aspekter om barns förståelse som 
måste förändras när de går från att förstå tal som positiva heltal, till tal som består av 
bråk eller decimaler. Det första är att de måste få en förståelse för att det finns tal 
mellan 0 och 1, eller mellan två andra närliggande heltal. De menar också att elever 
måste förstå att relationen mellan de två talen i ett bråk kan ses som en division och 
att bråk har en specifik plats på tallinjen. Den sista aspekten de nämner är att elever 
måste förstå att det mellan två närliggande heltal finns oändligt antal bråk- eller 
decimaltal och att dessa tal är oändligt delbara. Smith et al. (2005) menar att det 
optimala vore om elever får uppleva dessa förändringar samtidigt, så att 
förändringarna kan stötta varandra och bidra till att eleven utvecklar en förståelse för 
rationella tal.

Ytterligare en en studie som gjorts rörande bråktals svårigheter utfördes av Lortie-
Forgues et al. (2015). I denna studie var det aritmetiska beräkningar med bråk som låg
i fokus, och Lortie-Forgues et al. (2015) listar sju punkter som de anser försvårar 
elevers förståelse för sådana beräkningar. Dessa är: 

• Hur rationella tal är uppbyggda 

• Förståelse för storleken hos bråk- och decimaltal  

• Oklarheter vid aritmetiska operationer (t.ex varför måste det vara samma 
nämnare vid addition men inte vid multiplikation)

• Komplexa relationer mellan talen vid operationer (t.ex varför är det bara 
täljarna som adderas vid addition och inte nämnarna)  

• Komplexa relationer mellan de olika operationerna (t.ex varför är nämnare 
oförändrad vid addition av bråk med samma nämnare men inte vid 
multiplikation)  

• Förståelse för vad som händer om man multiplicerar med bråk eller 
decimaltal som ligger mellan 0 och 1  
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• Antal steg som krävs vid många av operationerna (t.ex multiplicera med 
inversen vid division av bråk).

Moseley och Okamoto (2008) har hos tre olika fjärdeklasser undersökt förståelsen för 
att rationella tal kan representeras på olika sätt. Deras resultat pekar på att de flesta 
eleverna saknar en konceptuell förståelse för rationella tal, och att en stor del av 
dagens elever inte får chansen att utveckla förståelsen för att rationella tal kan 
representeras på olika sätt. Moseley och Okamoto (2008) anser därför att fler uppgifter
och tillfällen som rör dessa områden bör förekomma i undervisningen. 

Sammanfattningsvis kan vi se att identifierandet av problem- och nyckelområden är 
ett vanligt resultat i de olika studierna, och att läroboken därför har mycket att leva 
upp till. Vi kan också se att trots att det är många olika forskare som har dragit 
slutsatser, och även om dessa benämns som problemområden eller viktiga aspekter, så
är det i många fall snarlika resultat. Vi kan se att förståelsen för täljaren och 
nämnarens funktioner benämns av majoriteten av forskarna (Drageryd et al., 2012; 
McIntosh, 2008; Lortie-Forgues et al., 2015; Yearley & Bruce, 2016). Även förståelsen 
för att bråk är tal med storlek som kan jämföras och därför kan placeras på en tallinje 
lyfts av många forskare (Drageryd et al., 2012; Yearley & Bruce, 2016; Smith, Solomon 
& Carey, 2005).  
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Teori

Variationsteorin

I denna litteraturanalys har variationsteorin använts. Lo (2012) skriver att 
variationsteorin har sitt ursprung i fenomenografin, och att teorin grundas på Marton 
och Booths arbete inom just fenomenografin. De som använder teorin är ofta 
intresserade av hur olika människor uppfattar eller upplever samma sak eller 
fenomen. Lo (2012) menar att inom variationsteorin finns det speciella delar som ses 
som centrala, och några av dessa kommer att förklaras här under. Detta för att ge en 
bättre förståelse för hur analysen genomförts och vad som undersökts i de olika 
läromedlen. 

Lärandeobjekt

Lo (2012) skriver att ett av de centrala begreppen är lärandeobjekt, och att det är 
viktigt att skilja på lärandeobjekt och lärandemål. Lo (2012) skriver att man inte kan 
prata om lärande utan att referera till vad det är som ska läras, alltså lärandeobjektet. 

Kritiska aspekter

Inom variationsteorin är förståelsen för ett lärandeobjekts kritiska aspekter av stor 
vikt. Lo (2012) skriver dock att det är viktigt att poängtera att det är skillnad på 
kritiska aspekter och kritiska “kännetecken”. Hon beskriver det som att kritiska 
aspekter är olika dimensioner av variation, medans kritiska “kännetecken” är olika 
värden på den dimensionvariationen. För att förtydliga detta använder hon sig av ett 
exempel med en stor, brun hund av rasen Alsatian. Hon menar att stor, brun och 
Alsatian är kritiska “kännetecken” och att storlek, färg och ras istället är kritiska 
aspekter. På så sätt menar hon också att för att kunna urskilja kritiska “kännetecken” 
måste man redan också ha urskiljt några kritiska aspekter. Om vi använder oss av 
samma exempel igen menar hon att om man inte förstår konceptet storlek kan man 
inte heller prata om stor eller liten. Det samma gäller elever och deras undervisning, 
alltså när de kan urskilja kritiska “kännetecken” måste de också ha urskiljt några 
kritiska aspekter. Hon skriver också att innan man börjar undervisa kring ett 
lärandeobjekt är det därför viktigt att man identifierar lärandeobjektets kritiska 
aspekter och särdrag. Detta menar hon bör göras av två anledningar: För att främja 
lärares förståelse för lärandeobjektet och för att hjälpa lärare hantera elevers 
individuella olikheter.

Variationsmönster

Lo (2012) skriver att studier visar att användandet av variationsmönster ofta har 
lyckade resultat för elevers studier. Hon skriver också att i dagens skola är det ofta för 
mycket fokus på likheter, och att det ofta anses att man har  en  förståelse för de 
relevanta reglerna och koncepten om man kan urskilja likheter mellan exempel. Hon 
menar dock att detta går emot variationsteorin, som istället menar att bara förlita sig 
på likheter inte är nog. Lo (2012) skriver istället att när man ska lära elever vad 
någonting är för något, måste man också visa på vad det inte är för något. Hon 
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nämner som exempel att om man ska lära elever om trianglar bör man också visa vad 
en triangel inte är genom att jämföra den med till exempel kvadrater, rektanglar eller 
andra polygoner. På så sätt får eleverna lättare att urskilja de kritiska “kännetecknena”
för trianglar genom att kontrastera dem mot “icke-trianglar” (Lo, 2012) . Inom 
variationsteorin finns det därför olika typ av variationsmönster som kan användas för 
att öka elevers medvetenhet, där det första elever brukar stöta på är just kontrast. I 
tidigare användning av variationsteorin har det använts fyra olika variationsmönster, 
men Magnusson (2014) menar att separation inte längre behövs som ett eget mönster 
utan att det kan synliggöras av två andra variationsmönster - kontrast och 
generalisering. Dessa två kommer tillsammans med fusion förklaras närmare i detta 
avsnitt. 

Kontrast

I slutet av föregående stycke går att läsa om hur kontrast kan användas för att urskilja 
kritiska “kännetecken”. Lo (2012) skriver att medvetenheten man får genom att 
uppleva skillnaden mellan två värden kallas kontrast, och att man får lättare att 
urskilja kritiska “kännetecken” om man använder sig av just kontrast. Hon skriver 
också att när lärare presenterar något nytt under lektionerna finns det ingen garanti 
för att eleverna kontrasterar det nya med vad de redan tror sig veta om ämnet. Detta 
medför att när de glömt vad läraren sa kommer deras sätt att se på ämnet ofta återgå 
till deras gamla synsätt. Hon menar dock att det såklart kommer finnas elever som 
klarar av att av att kontrastera sin tidigare kunskap mot det som läraren lär ut, och på 
så vis lär sig på ett lyckat sätt. Detta menar hon förklarar varför det i alla klasser finns 
vissa elever som lär sig medan andra inte gör det. Hon menar dock att man som lärare
inte ska låta inlärning ske av en slump, utan att man därför medvetet måste skapa 
möjligheter för eleverna att uppleva kontrast.

Generalisering

När de kommer till generalisering skriver Lo (2012) att det handlar om att fokusera på 
det centrala och variera de aspekterna som inte är i fokus. Hon använder sig återigen 
av trianglar som exempel och menar då att triangeln är det som ligger i fokus och de 
andra aspekterna kan varieras. Om man introducerar trianglar genom att visa en 
rätvinklig triangel måste man också fortsätta visa andra sorters trianglar, till exempel 
likbenta och liksidiga. På så sätt ligger fokuset fortfarande på trianglar men 
aspekterna som inte ligger i fokus varieras och en generalisering uppstår.

Fusion

Den sista typen av variationsmönster som beskrivs är fusion. Lo (2012) beskriver det 
som en förståelse för ett fenomen eller ett objekt som beror på medvetenheten av flera 
kritiska aspekter och hur dessa förhåller sig till varandra och till fenomenet eller 
objektet.

Lo (2102) skriver att när man undervisar är det lämpligt att eleverna får komma i 
kontakt med kontrast före generalisering, som i sin tur bör komma före fusion. Tanken
är att eleverna då får chansen att först upptäcka och urskilja kritiska aspekter via 
kontrast, innan de får se olika exempel där en vald kritisk aspekt står i centrum via 
generalisering och avslutningsvis får en djupare förståelse av olika kritiska aspekters 
relation till varandra via fusion.
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Kritiska aspekter för bråktal

Utifrån den tidigare forskningen som återfinns i bakgrunden har fem kritiska aspekter
rörande förståelsen för bråktal valts ut. Dessa aspekter är valda då de är 
återkommande inom forskningen, och kan därför antas vara viktiga för att få en bättre
förståelse för bråk. Aspekterna är: 

1. Täljarens funktion. Det räcker alltså inte att känna till namnet, man bör även 
ha en förståelse för att täljaren berättar hur många delar av en helhet “man 
har”.

2. Nämnarens funktion. Precis som med täljaren räcker det alltså inte med att 
känna till namnet. Man bör även ha en förståelse för att nämnaren berättar 
hur många lika stora delar som helheten är uppdelad i. 

3. Alla delar i ett bråk måste vara lika stora.  

4. Bråk som tal och dess storlek. Det är viktigt att få förståelse för att även bråk 
är tal som kan placeras på tallinjen. Detta medför även att bråk kan ordnas 
efter storlek och jämföras. 

5. Likvärdiga bråk. Det är också viktigt att få förståelse för att det finns olika 
bråk som har samma värde (t.ex. 2

3
och 4

6
 ).
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Syfte
Som vi kan se i bakgrunden är bråk ett ämne som ofta ses som svårt att både lära sig 
och att undervisa om. Forskare har därför via olika undersökningar kommit fram till 
olika aspekter inom bråk som kan ses som nödvändiga för elever att få en förståelse 
för, så kallade kritiska aspekter. Vidare visar forskning, och även resultat från TIMSS, 
att en stor del av dagens matematikundervisning använder sig av och är beroende av 
läroböcker. Det är därför viktigt att undersöka hur väl dessa kritiska aspekter 
synliggörs och arbetas med i läromedel. Syftet med denna studie är därför att med ett 
variationsteoretiskt synsätt undersöka vilka möjligheter elever har att utveckla sin 
kunskap om bråk i en läroboksstyrd undervisning. För att uppnå detta syfte har jag 
formulerat två forskningsfrågor:

• I vilken utsträckning behandlas de valda kritiska aspekterna för bråk?

• Hur och i vilken mån används de olika variationsmönstren som beskrivs 
inom variationsteorin i relation till uppgifter rörande bråks kritiska aspekter? 
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Metod
I denna del kommer tillvägagångssättet av läromedelsanalysen och dess delar att 
förklaras och förtydligas. Avsnittet inleds med en kortare förklaring till och 
motivering av valet av tillvägagångssätt, innan urvalsprocessen, alltså vilka läromedel
som valts och hur detta val gick till, förklaras. Avsnittet avslutas sedan med att dessa 
läromedel kort presenteras innan analysmetoden även den förklaras.  

Innehållsanalys

Metoden som använts för att ta fram resultat är en analys av innehållet i läromedlen. 
Bryman (2018) skriver att en innehållsanalys kan ses som en metod för att analysera 
innehållet i olika dokument och texter där syftet är att kvantifiera innehållet utifrån 
förutbestämda kategorier. Detta ska också ske på ett systematiskt och replikerbart sätt.
Bryman (2018) skriver också att inom definitionen av en innehållsanalys är det två 
begrepp som kan ses som centrala, objektivitet och systematik. Han menar att 
objektivitet i det här fallet bygger på det faktum att det klart och tydligt ska framgå 
hur man ska bära sig åt för att kategorisera innehållet i det som analyseras. Syftet med
detta är att forskarens personliga värderingar ska påverka processen i sån liten 
utsträckning som möjligt. Förtydligat menar han alltså att den som utför 
innehållsanalysen helt enkelt ska förhålla sig till de regler som satts upp innan. Med 
systematik menar han istället att det innebär att reglerna som satts upp ska tillämpas 
på ett ett konsekvent sätt. På så sätt blir risken för skevhet och felkällor så liten som 
möjligt.

Bryman (2018) skriver att om man förhåller sig till dessa två begrepp och vad de står 
för, bör förhoppningsvis alla som använder sig av reglerna komma fram till liknande 
resultat. Han menar alltså att syftet är att analysprocessen ska göra att resultatet inte 
påverkas av forskarens egna värderingar. Detta passar bra till en läromedelsanalys, 
där målet snarare är att belysa styrkor och svagheter, oberoende av forskarens egna 
åsikter och värderingar.  

Urval

För att bestämma vilka läromedel som skulle analyseras var det några förutbestämda 
kriterier som behövde uppfyllas. Ett av dessa kriterierna var att det är läromedel som 
är aktuella och används i dagens skolor. En undersökning gjordes därför i en 
Facebookgrupp, där frivilliga lärare fick svara på vilka läromedel de använder i sin 
undervisning. I undersökningen svarade 94 lärare vilket läromedel de använder sig 
av. Det hade såklart varit att föredra om fler lärare svarade på undersökningen, men 
jag valde ändå att använda mig av resultatet i undersökningen då de populäraste 
läromedlen uppfyllde mina övriga krav och de olika förlagen beskrev läromedlen som
populära. Eftersom ett av syftena med studien var att undersöka hur progressionen av
inlärning av bråktal ser ut var ett krav även att läromedlet går att använda från klass 4
till klass 6. Utifrån dessa krav valdes alltså de tre populäraste böckerna i 
undersökningen från Facebookgruppen,och resultat blev: Matematikboken alfa-beta-
gamma, Mera Favorit matematik och Matematik Direkt Borgen. Det kan vara värt att 
tillägga att vissa av de undersökta läromedlen har extra böcker man kan kan inhandla 
och använda sig av, till exempel “läxböcker”, men i den här undersökningen är det 
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endast elevernas “basböcker”, alltså de som främst används under lektionerna, som 
undersökts. 

Läromedel

Här följer en kortare beskrivning av de läromedel som analyserats. Beskrivningen är 
baserad på förlagens egna kommentarer om läroböckerna.

Matematikboken alfa, Matematikboken beta och Matematikboken gamma 
Förlaget som gett ut detta läromedel är Liber, och de beskriver det som det mest 
kompletta i Sverige (Liber, 2019). De skriver att det bygger på en tydlig och väl 
beprövad struktur där idén är att hålla ihop klassen med gemensamma genomgångar 
och erbjuda möjlighet till meningsfulla uppgifter där alla kan arbeta på sin nivå. De 
skriver också att böckerna bygger på en väl beprövad pedagogik och en struktur som 
fungerar: 

• Gemensamma genomgångar

• Exempel på lösningar och redovisningar

• Uppgifter på tre svårighetsnivåer (lika många på varje nivå)

• Variation i uppgifternas karaktär där EPA-uppgifterna är frekvent 
förekommande (EPA = Enskilt, Par, Alla)

• Ledtrådar som hjälp att komma vidare

• Sammanfattningar av centrala begrepp och metoder

Favorit Matematik

Förlaget som gett ut detta läromedel är Studentlitteratur och de beskriver det som 
Sveriges mest använda läromedel. Läromedlet kommer ursprungligen från Finland 
men har anpassats till den svenska läroplanen. Förlaget skriver att lärare som valt att 
använda läromedlet främst lyfter den tydliga strukturen och elevernas goda resultat 
som anledning till valet. De skriver också att det matematiska innehållet är av hög 
kvalitet och att eleverna får lära sig att använda ett matematiskt språk. Slutligen 
skriver de att viktiga regler och räknelagar presenteras på ett enkelt och tydligt sätt. 
(Studentlitteratur, 2019)

Matte Direkt Borgen

Förlaget som gett ut detta läromedel är Sanoma Utbildning, och de beskriver 
läromedlet som ett av de mest använda i Sverige. De lyfter även några uppskattade 
egenskaper med sitt läromedel, där två relevanta exempel är den enkla och tydliga 
strukturen och möjligheten att låta eleverna arbeta utifrån sin nivå. Serien är uppdelad
i sex böcker, två per läsår eller en per termin, och är reviderad och anpassad till Lgr 
11. Varje kapitel inleds med en bild som berör de moment som tas upp i boken och 
som kan ligga till grund för diskussioner. Här presenteras även målen för både elever 
och lärare. Därefter får eleverna lösa relevanta uppgifter för kapitlet innan det är dags 
för en diagnos som är direkt kopplad till målen för kapitlet. Beroende på resultat på 
diagnosen finns det sedan en mer utmanande del att hoppa till eller en del som 
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fokuserar mer på repetition och tydligare förklaringar. Kapitlets viktigaste moments 
tas sedan upp igen i sammanfattningen innan kapitlet avslutas med en del som kallas 
Utmaningen. Där tar uppgifterna ofta lite längre tid att lösa och de leder ofta till 
intressanta matematiska diskussioner. (Sanoma, 2019)

Analysmetod

Metoden som används i denna undersökning är alltså en läromedelsanalys med 
utgångspunkt i variationsteorin. Detta innebär att i de utvalda böckerna undersöks i 
vilken utsträckning de kritiska aspekterna behandlas, och i vilken omfattning de olika 
varianterna av variationsmönster används. I böckerna har alla uppgifter rörande bråk 
studerats för att först avgöra om de behandlar någon av de utvalda kritiska 
aspekterna. Gör de det fortsätter analysen av uppgiften för att även försöka avgöra 
om något variationsmönster används, och i sådant fall vilket. En analysfråga som jag 
har med mig genom hela undersökningen är således:

• Vilken typ av variationsmönster används för att synliggöra den kritiska 
aspekten?

Detta medför också att uppgifter som behandlar bråk, men som inte har någon av de 
kritiska aspekterna som huvudfokus inte tas med i resultatet. Detta gäller även 
uppgifter som behandlar de kritiska aspekterna men inte använder sig av något 
tydligt variationsmönster. 

Analysexempel variationsmönster

För att förtydliga hur analysen gått till väga har jag valt ut några exempel som visar 
på de olika variationsmönstren. I bild 1 här nedanför kan vi se ett exempel på hur 
kontrast används för att öka förståelsen för nämnarens funktion. Detta genom att 
jämföra, eller kontrastera, ¼ mot bråk som inte är ¼.   
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Bild 1. Visar på nämnarens funktion med hjälp av kontrast. Förståelse för 1/4 tränas genom att bråket 

jämförs med vad som inte är 1/4 (Falck och Picetti, 2013, s. 95, illustratör: Typoform/Yann Robardey) .



Generalisering används ofta för att förtydliga och ytterligare exemplifiera de olika 
aspekterna. I bild 2 kan vi återigen se exempel på en uppgift där nämnarens funktion 
ligger som huvudfokus (även om man skulle kunna argumentera för att även täljarens
funktion blir tydlig). Här hålls alltså den kritiska aspekten nämnaren konstant medans 
aspekten täljaren förändras i de olika uppslagsdelarna. 

Fusion kräver ofta förståelse för flera aspekter och uppgifterna kan därför ofta anses 
vara svårare. Detta medför att de ofta kommer i slutet av kapitlen. I bild 3 kan vi se ett
exempel på en uppgift där aspekten bråk som tal/storlek tränas och fusion används. Här 
krävs både förståelse för täljaren och nämnarens funktion, men även förståelse för 
likvärdiga bråk är nödvändig.  

Det är värt att poängtera att läromedlen är uppbyggda på ett sådant sätt att vissa delar
har olika nivågraderingar eller svårighetsgrader. Jag har dock valt att bortse från detta
och har valt att analysera alla uppgifter rörande bråk i läromedlen, oavsett 
svårighetsgrad. I de fall där en uppgift på ett lyckat sätt kan ses fokusera på två 
aspekter har jag valt att räkna båda aspekterna.

Etiska överväganden

Enligt Vetenskapsrådet (u.å) finns det fyra forskningsetiska krav man måste förhålla 
sig till när en studie ska genomföras. Dessa är (Vetenskapsrådet u.å s. 7-14):

• Informationskravet. Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte.

• Samtyckeskravet. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan.

• Konfidentialitetskravet. Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.

• Nyttjandekravet. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål. 

Då största delen av denna studie bygger på en litteraturanalys har det varit väldigt lite
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Bild 2. Visar på generalisering. Kritiska aspekten nämnare hålls konstant medans aspekten täljare 
varierar (Falck och Picetti, 2013, s. 100, illustratör: Typoform/Yann Robardey).

Bild 3. Uppgiften kräver förståelse för flera kritiska aspekter och använder sig således av fusion. 
Förståelse för täljaren och nämnarens funktion kan resultera i bråket 6/10. För att få fram det andra 
bråket är det lämpligt att ha förståelse för att 5/10 och 7/10 kan skrivas som 10/20 och 14/20 (aspekten 
likvärdiga bråk) (Falck och Picetti, 2013, s. 58)



data som samlats in från någon sorts intervju. Den lilla data som samlats in används 
endast för att välja läromedel som skulle analyseras och skedde via Facebook. Det 
skedde via en omröstning i en grupp och deltagandet var frivilligt. Inga uppgifter om 
enskilda personer används eller sparas. 

Reliabilitet och validitet

Studiens validitet bygger främst på att jag fokuserat på att undersöka det som ska 
undersökas. De aspekter som valts ut baseras på tidigare forskningsresultat och kan 
ses som relevanta för en begreppsförståelse för bråk. De variationsmönster som 
används kommer också ifrån en etablerad och beprövad teori. Studiens reliabilitet 
bygger istället på det som Bryman (2018) listar som centrala begrepp för en 
innehållsanalys, objektivitet och systematik. Jag har därför försökt vara systematisk när 
det kommer till min analys och varit så objektiv som möjligt. Det kan dock vara värt 
att poängtera att många av aspekterna som undersökts ligger nära varandra när det 
kommer till hur de förstås, och därför också hur uppgifternas upplägg ser ut. Detta 
medför att trots att analysen har en tydlig utgångspunkt i variationsteorin, blir det på 
vissa ställen ändå en tolkningsfråga. Det är därför viktigt att komma ihåg att denna 
analys är min tolkning av läromedlen. Ett sätt för att få studien ännu mer objektiv 
hade varit om man istället var två stycken som gör samma analys av samma uppgifter.
Man kan då sedan jämföra sina resultat och, eftersom man nu har två olika synsätt, få 
fram ett resultat som är mer objektivt.
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Resultat
I följande del kommer resultatet av min analys att presenteras. Detta kommer främst 
ske genom att resultaten för de olika läromedlen presenteras i olika tabeller, som 
också förtydligas och förklaras med hjälp av text, innan resultatdelen avslutas med en 
sammanfattning av likheter och skillnader. I föregående del presenterades exempel på
uppgifter i de undersökta läromedlen där de olika variationsmönstren förekommer, 
och dessa uppgifter visar även exempel på uppgifter som behandlar aspekterna 
nämnarens funktion (Bild 1) och bråk som tal/storlek (Bild 3). För att ge en klarare bild av 
vad som undersökts och vad som visas i de efterföljande tabellerna följer här först 
exempel på övriga tre aspekter. 

Exempeluppgifter kritiska aspekter 

I bild 4 kan vi se ett exempel på en uppgift där fokus är förståelsen för att alla delar 
måste vara lika stora. Alla bilder är delande i tre delar och har en del som är blåfärgad, 
men uppgiften vill visa att det inte behöver betyda att 1/3 är färgad blå. Som resultatet
kommer att visa är det inte många uppgifter som behandlar denna aspekt, men de 
som gör det använder ofta uppgiftsupplägget som vi kan se i bild 4.

Bild 5 visar istället en uppgift där likvärdiga bråk är i fokus. Denna aspekt behandlas i 
större utsträckning än alla delar måste vara lika stora. Uppgiftsupplägget ser ofta ut som 
i bild 5 men även uppgifter där man ska förkorta eller förlänga bråk förekommer. 
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Bild 4. Kontrast används för att visa att alla bitar måste vara lika stora (Falck och Picetti, 
2013, s. 98, illustratör: Typoform/Yann Robardey). 

Bild 5. Aspekten likvärdiga bråk tränas med hjälp av kontrast (Falck och Picetti, 2013, s. 
42, illustratör: Typoform/Yann Robardey). 



Slutligen visas aspekten täljarens funktion. I bild 6 kan vi se ett exempel där denna 
aspekt ligger i huvudfokus (man kan dock även här argumentera för att nämnarens 
funktion till viss del behandlas). Täljaren hålls konstant i alla uppgifter medans övriga
aspekter som former, bitarnas storlek (area) och nämnare ändras. 
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Bild 6. Förståelsen för täljarens funktion tränas med hjälp av generalisering (Falck och 
Picetti, 2013, s. 42, illustratör: Typoform/Yann Robardey)



Kritisk aspekter och variationsmönster i Matte Direkt Borgen

I Matte Direkt Borgen finns det specifika kapitel för bråk i både boken 4b och i 5b. I 
boken 6b finns inget specifikt kapitel, men bråk återkommer i slutet av boken där hela 
serien repeteras i ett repetitionskapitel. I Tabell 1 kan vi se att i läromedlet Matte 
Direkt Borgen har de valda aspekterna påträffats 181 gånger och att det 
variationsmönster som används mest är generalisering, medans det minst använda 
variationsmönstret är fusion.

Tabell 1. Antal uppgifter och hur stor andel som behandlar de valda aspekterna med de olika 
variationsmönstren i läromedlet Matte Direkt Borgen
Läromedel Variations-

mönster
Täljarens
funktion

N (%)

Nämnarens
funktion 

N (%)

Bråk som
tal/storlek

N (%)

Alla delar
lika stora

N (%)

Likvärdiga
bråk 

N (%)

Totalt
N (%)

Matte Direkt
Borgen 4b

Kontrast 8 (26) 9 (21) 8 (50) 2 (29) 27 (28)
Generalisering 21 (68) 33 (79) 8 (50) 3 (43) 65 (68)

Fusion 2 (6) 2 (29) 4 (4)
Totalt 31 42 16 7 96

Matte Direkt
Borgen 5b

Kontrast 3 (30) 14 (45) 2 (100) 8 (47) 27 (39)
Generalisering 9 (100) 7 (70) 10 (32) 9 (53) 35 (51)

Fusion 7 (23) 7 (10)
Totalt 9 10 31 2 17 69

Matte Direkt
Borgen 6b

Kontrast 1 (100) 1 (6)
Generalisering 4 (100) 2 (100) 3 (38) 1 (100) 10 (63)

Fusion 5 (62) 5 (31)
Totalt 4 2 8 1 1 16
Totalt 44 (24) 54 (30) 39 (22) 19 (10) 25 (14) 181 (100)

I tabell 1 kan vi även se att över de tre årskurserna så behandlas alla aspekter i någon 
sorts utsträckning. Av de uppgifter som behandlar någon av aspekterna behandlas 
Nämnarens funktion i 30 procent av fallen och är den aspekt som behandlas mest. Även 
täljarens funktion och bråk som tal/storlek kan sägas behandlas i relativt stor utsträckning
då 24 procent respektive 22 procent av de kategoriserade uppgifterna behandlar dessa
aspekter. Matte Direkt Borgen har även ett avsnitt där aspekten alla delar lika stora 
behandlas, vilket medför att även denna aspekten behandlas i viss utsträckning. Det 
är värt att notera att trots denna del, som återfinns i 4b, så är det endast tre uppgifter i 
de efterföljande böckerna som behandlar denna aspekt. Detta medför att endast 10 
procent av de kategoriserade uppgifterna behandlar denna aspekt. I tabellen 
synliggörs även en progression, där täljaren och nämnarens funktion ligger i fokus i 
årskurs 4, innan uppgifterna istället ändrar fokus mot bråk som tal och likvärdiga bråk i 
årskurs 5. I årskurs 6 är det främst fokus på repetition vilket syns i tabellen då alla 
aspekter behandlas i en liten utsträckning. En annan iakttagelse som gjordes i 
analysen, men som inte blir helt tydlig i tabellen, är progressionen av 
variationsmönstren i relation till hur bekant innehållet kan tänkas vara för eleverna. 
När något nytt introduceras används oftast kontrast på de första uppgifterna, innan 
uppgifterna övergår till generalisering. Uppgifter med fusion förekommer endast i 16 
fall och är som sagt betydligt färre jämfört med övriga variationsmönster. De få 
uppgifter som finns förekommer oftast i slutet av kapitlen där uppgifterna kan antas 
vara svårare. Ytterligare en iakttagelse som inte framkommer i tabellen men som ändå
kan vara värd att notera är sättet som bråk som tal/storlek behandlas. I detta läromedel 
sker detta främst genom att bråk först skrivs om på decimalform, innan de placeras ut 
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på en tallinje. Få, om ens några, uppgifter behandlar faktumet att även bråk kan 
placeras på tallinjen.

Kritisk aspekter och variationsmönster i Matematikboken alfa, 
Matematikboken beta och Matematikboken gamma

I matematikböckerna Matematikboken alfa, Matematikboken beta och 
Matematikboken gamma finns det inga speciella kapitel där fokus helt ligger på bråk. 
I Matematikboken alfa introduceras bråk i samma kapitel som volym och vikt, medan 
det i Matematikboken beta introduceras tillsammans med decimaltal. I 
Matematikboken gamma återfinns en del uppgifter i kapitlet “Tal och räkning” och en
del i kapitlet “Samband och förändring”. I tabell 2 framgår att de valda aspekterna 
påträffats 149 gånger. Precis som i Matte Direkt Borgen är generalisering det vanligast 
variationsmönstret och fusion det minst vanliga.

Tabell 2. Antal uppgifter och hur stor andel som behandlar de valda aspekterna med de olika 
variationsmönstren i läromedlet Matematikboken Alfa-Beta-Gamma.

Läromedel Variations-
mönster

Täljarens
funktion 

N (%)

Nämnarens
funktion 

N (%)

Bråk som
tal/storlek

N (%)

Alla delar
lika stora

N (%)

Likvärdiga
bråk 

N (%)

Totalt
N (%)

Matematikbo-
ken alfa

Kontrast 5 (25) 4 (24) 1 (100) 10 (26)
Generalisering 14 (70) 12 (70) 26 (69)

Fusion 1 (5) 1 (6) 2 (5)
Totalt 20 17 1 38

Matematikbo-
ken beta

Kontrast 1 (10) 4 (14) 5 (11)
Generalisering 9 (90) 8 (100) 20 (72) 37 (80)

Fusion 4 (14) 4 (9)
Totalt 10 8 28 46

Matematikbo-
ken gamma

Kontrast 5 (23) 3 (100) 8 (12)
Generalisering 17 (94) 12 (92) 11 (50) 4 (44) 44 (68)

Fusion 1 (6) 1 (8) 6 (27) 5 (56) 13 (20)
Totalt 18 13 22 3 9 65
Totalt 48 (32) 38 (25) 50 (34) 4 (3) 9 (6) 149 (100)

Även i detta läromedel är det täljarens funktion, nämnarens funktion och bråk som tal som
har mest fokus, och i tabell 2 går att utläsa att dessa aspekter behandlas i 32 procent, 
25 procent och 34 procent av de kategoriserade uppgifterna. Läromedlet har inget 
avsnitt som fokuserar på att alla delar i bråket ska vara lika stora, vilket också blir synligt 
i tabell 2 där det går att utläsa att endast fyra uppgifter som rör denna aspekt har 
hittats. Även likvärdiga bråk behandlas i låg utsträckning, nio uppgifter, och 
introduceras dessutom först i årskurs 6. I övrigt introduceras aspekterna i samma 
årskurs som i Matte Direkt Borgen, där täljaren och nämnarens funktion introduceras i 
årskurs 4, och bråk som tal/storlek introduceras i årskurs 5. Kontrast används återigen 
oftast när någonting nytt introduceras innan generaliseringsuppgifter följer. Ett tydligt 
undantag är dock likvärdiga bråk där inga kontrastuppgifter kunde hittas. Fusion 
förkommer endast i 19 fall och återfinns återigen oftast i slutet av kapitlen där 
uppgifternas svårighetsgrad kan antas ha ökat. Även i detta läromedel behandlas bråk
som tal/storlek främst genom sambandet med decimalform.
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Kritisk aspekter och variationsmönster i Mera Favorit matematik

Mera Favorit matematik har ett upplägg där två böcker innehåller kapitel där fokus 
ligger på bråk. Vissa delar av bråk introduceras dock i andra kapitel, då främst 
tillsammans med decimaltal. I kapitlen som fokuserar på bråk är det ett stort antal 
uppgifter som fokuserar på aritmetiska beräkningar, både mellan bråk och heltal och 
mellan två bråk. Detta kan ses som ett speciellt upplägg med tanke på att denna 
kunskap inte omnämns i läroplanens centrala innehåll för ens i årskurs 7-9 (Skolverket
2019). I tabell 3 går att utläsa att de valda aspekterna påträffats 168 gånger och att 
precis som i övriga läromedel är generalisering vanligast och fusion minst vanlig.

Tabell 3. Antal uppgifter och hur stor andel som behandlar de valda aspekterna med de olika 
variationsmönstren i läromedlet Mera Favorit Matematik.

Läromedel Variations-
mönster

Täljarens
funktion 

N (%)

Nämnarens
funktion 

N (%)

Bråk som
tal/storlek

N (%)

Alla delar
lika stora

N (%)

Likvärdiga
bråk 

N (%)

Totalt
N (%)

Mera Favorit
matematik 4b

Kontrast 3 (19) 2 (20) 1 (8) 6 (13)
Generalisering 13 (81) 8 (80) 9 (75) 6 (100) 36 (80)

Fusion 2 (17) 1 (100) 3 (7)
Totalt 16 10 12 1 6 45 (100)

Mera Favorit
matematik

5a+5b

Kontrast 3 (23) 2 (9) 2 (50) 10 (48) 17 (26)
Generalisering 10 (77) 4 (100) 14 (61) 8 (38) 36 (55)

Fusion 7 (30) 2 (50) 3 (14) 12 (19)
Totalt 13 4 23 4 21 65 (100)

Mera Favorit
matematik

6a+6b

Kontrast 2 (13) 2 (29) 7 (39) 3 (100) 14 (6)
Generalisering 12 (80) 5 (71) 6 (33) 10 (67) 33 (63)

Fusion 1 (7) 5 (28) 5 (33) 11 (31)
Totalt 15 7 18 3 15 58 (100)
Totalt 44 (26) 21 (13) 53 (31) 8 (5) 42 (25) 168 (100)

I tabell 3 går att utläsa en större spridning av aspekterna över de tre årskurserna jämfört 
med de två tidigare läromedlen. Som ett exempel kan vi se att här introduceras 
uppgifter som rör aspekten bråk som tal/storlek redan i årskurs 4. Detta är också det 
enda läromedlet där återkommande uppgifter är bråk som placeras på tallinjen. Vi 
kan även se att fokus på bråk som tal/storlek och täljarens funktion återigen är vanligt 
förekommande, 31 procent respektive 26 procent, men att fokus på nämnarens 
funktion är mindre vanlig och förekommer endast i 13 procent av de kategoriserade 
uppgifterna. Istället är aspekten likvärdiga bråk mer vanlig och förekommer i 25 
procent av de kategoriserade uppgifterna. Även detta läromedel saknar dock ett 
avsnitt där fokuset ligger på att alla delar ska vara lika stora, vilket också återspeglas i 
tabellen där vi kan se att endast 8 uppgifter behandlar denna aspekt. 

Sammanfattningsvis visar tabellerna att i samtliga tre läromedel är generalisering det 
vanligaste variationsmönstret, medans fusion är det minst vanliga. Vi kan också se att 
överlag är aspekterna som främst behandlas täljarens funktion, nämnarens funktion och 
bråk som tal/storlek. Även likvärdiga bråk behandlas i alla läromedel, om än i lite mindre 
utsträckning. När det kommer till förståelsen för att alla delar ska vara lika stora kan vi 
se att det endast är ett av de tre läromedlen som behandlar detta i någon större 
utsträckning. Aspekterna som introduceras först är täljaren och nämnarens funktion, 
följt av bråk som tal. Vi kan också konstatera att i de flesta fall där alla tre 
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variationsmönster används följs det rekommenderade mönstret med Kontrast - 
Generalisering - Fusion. När det kommer till behandlingen av bråk som tal/storlek kan vi 
även konstatera att läromedlen har valt två olika tillvägagångssätt, placera bråktall 
direkt på tallinjen och göra om bråktal till decimaltal innan de placeras på tallinjen.
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Diskussion
I denna avslutande del kommer främst studiens resultat att diskuteras utifrån 
bakgrund och teori. Studiens metod och olika val kommer även de att diskuteras för 
att undersöka generaliserbarheten i studien. Avsnittet avslutas sedan med en 
övergripande reflektion.

Resultatdiskussion

När resultatet i tabellerna studeras går det att utläsa att alla läromedel, om än väldigt 
lite i vissa fall, behandlar alla aspekter. Två aspekter som behandlas i stor utsträckning
är täljarens- och nämnarens funktioner, vilket kan ses som en positiv sak då de flesta 
forskarna beskrivit dessa som viktiga kunskapsområden (Drageryd et al., 2012; 
McIntosh, 2008; Lortie-Forgues et al., 2015; Yearley & Bruce, 2016).  Det går också att 
utläsa att samtliga läromedel använder sig av alla tre variationsmönster när det 
kommer till dessa aspekter. I bakgrunden konstaterades även att många forskare är 
överens om att och bråk som tal/storlek är en viktig aspekt (Drageryd et al., 2012; 
Yearley & Bruce, 2016; Smith, Solomon & Carey, 2005), och även detta återspeglas i 
resultatet där vi kan se att en stor del av uppgifterna i samtliga läromedel behandlar 
denna aspekt. Även denna aspekt behandlas utförligt i samtliga läromedel, och även 
här har alla tre variationsmönster används

När det kommer till aspekterna alla delar i bråket måste vara lika stora och likvärdiga bråk 
behandlas kan vi se en tydlig skillnad mellan läromedlen. Det är endast ett av 
läromedlen (Matte Direkt Borgen) som under alla tre läsår har en egen del där 
huvudfokuset ligger på aspekten alla delar ska vara lika stora. Detta blir också tydligt i 
resultatet där analysen visar att övriga två läromedel endast har fyra respektive åtta 
uppgifter som behandlar denna aspekt. Att delar är lika stora i bråk illustreras 
visserligen ofta i uppgifterna även i dessa läromedel, då bilder som används på bråk 
oftast är uppdelade i lika stora bitar. Aspekten förklaras dock inte och är väldigt sällan
huvudfokuset med uppgiften. I dessa läromedel synliggörs den inte heller i någon 
större utsträckning av de rekommenderade variationsmönstren. Baserat på det som 
variationsteorin säger, att aspekter måste synliggöras och helst arbetas med i en 
speciell ordning av variationsmönster (Lo 2012), kan detta medföra att elever som 
använder något av dessa två läromedel går miste om kunskap rörande en kritisk 
aspekt som många forskare anser vara nödvändig. Detta alltså på grund av för få 
uppgifter eller brist på variationsmönster. Även likvärdiga bråk behandlas i varierande 
utsträckning och i ett av läromedlen förekommer endast nio uppgifter som fokuserar 
på denna aspekt. Av dessa nio är det dessutom ingen av som använder sig av 
variationsmönstret kontrast. Baserat på samma antaganden som ovan kan man även 
här argumentera för att elever går miste om viktig information rörande en av de 
kritiska aspekterna. 

En intressant iakttagelse är att den kritiska aspekten bråk är tal och har en storlek 
behandlas på olika sätt i läromedlen. Vi kan i resultatet visserligen se att alla 
läromedel har uppgifter som behandlar aspekten, och att alla dessutom använder sig 
av olika variationsmönster. Det som är intressant är hur uppgifterna varieras, och då 
framförallt förståelsen för ett bråks plats på tallinjen. Det är endast i ett av läromedlen 
(Mera Favorit matematik) där eleverna i någon relevant utsträckning får träna på att 
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placera ut bråk på tallinjen. I detta läromedel introduceras denna aspekt dessutom 
tidigare än i övriga läromedel. I de övriga läromedlen stöts detta på endast i något 
enstaka fall, och förståelsen för att bråk är tal och kan placeras på tallinjen sker istället 
genom dess relation till decimaltal. I dessa läromedlen behandlas alltså denna aspekt 
istället främst genom att bråket först görs om till decimalform, innan det placeras ut 
på en tallinje. Det går visserligen att argumentera även för detta tillvägagångssätt, då 
även detta är en viktig förståelse och vissa elever kan känna sig mer bekväma med att 
placera ut decimaltal på tallinjen. Med det sagt kan man dock anta att när man väljer 
bort placeringen av bråktal på tallinjen kan detta få konsekvenser för förståelsen att 
även bråktal är just tal som även de har en plats på tallinjen, en förståelse som ses som
nödvändig enligt Drageryd et al. (2012), Smith, Solomon och Carey (2005) och Yearley 
och Bruce (2016). 

En annan sak som kan vara värd att notera är att det endast är ett läromedel (Matte 
Direkt Borgen) som har återkommande kapitel som är benämnda som bråk. I övriga 
läromedel introduceras bråk oftast tillsammans med decimaltal, procent eller 
sannolikhetslära. Att läromedel väljer att kombinera dessa områden kan såklart ha 
olika orsaker. I bakgrunden nämns att bråktals användning successivt minskar i 
förmån för decimaltal (Löwing, 2017), vilket skulle kunna vara en av anledningarna 
till att bråk inte längre får ett eget kapitel. Vi kan också se att läroplanen framhåller 
vikten av att elever får en förståelse för sambandet mellan just procent-, decimal- och 
bråkform, vilket också kan påverka valet av introduktionsplaceringar. Det som är 
intressant är dock att det endast är bokserien som har återkommande kapitel med 
bråk som huvudfokus (Matte Direkt Borgen) som fått med alla kritiska aspekter. Med 
tanke på att bråk ofta ses som ett svårt område kan man därför argumentera för att det
kan vara bra med kapitel där fokus läggs på förståelse för bråk. Detta så att ingen av 
de kritiska aspekterna missas.

När det kommer till användningen av olika variationsmönster visar analysen att alla 
olika variationsmönster förekommer i alla läromedel. De följer oftast det av Lo (2012) 
rekommenderade upplägget med Kontrast - Generalisering - Fusion. Kontrast används 
oftast när något nytt ska introduceras, vilket kan förklara varför de är så få 
kontrastuppgifter i de avslutande böckerna i Matte Direkt Borgen och alfa-beta-
gamma. I dessa böcker är bråkuppgifterna främst fokuserade på repetition av tidigare 
böcker i serien. Generalisering används sedan för att visa olika exempel och uppgifter 
där den utvalda kritiska aspekten är i fokus. Fusion används oftast i slutet av olika 
kapitel eller avsnitt, där uppgifterna kan tänkas vara lite svårare. Om fokus istället 
läggs på mängden användningar av de olika variationsmönstren går det i tabellerna 
utläsa att generalisering förekommer mest frekvent med ganska stor marginal. 
Generalisering bygger visserligen på att man ska få uppleva den kritiska aspekten på 
olika sätt för att generalisering ska kunna uppstå, så att det är flest uppgifter som 
använder detta variationsmönster är kanske inte helt förvånande. Det finns heller inga
direktiv som talar om hur många uppgifter som ska använda de olika 
variationsmönstren. Med det sagt kan man ändå ställa sig frågande till hur tydligt 
vissa aspekter synliggörs när det endast förekommer ett fåtal eller ibland inga 
uppgifter som använder sig av kontrast. Har man inte först fått urskilja de kritiska 
aspekterna med hjälp av kontrast kan det också vara svårt att få en bättre förståelse för 
både den kritiska aspekten och lärandeobjektet med hjälp av generalisering (Lo 2012). 
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Metoddiskussion

Denna studie har använt sig av en kvalitativ metod och resultaten har sammanställts 
på ett kvantitativt sätt. Eftersom studien använt sig av läromedel som är populära och 
används i hela Sverige kan man argumentera för att resultatet kan ses generaliserbart 
på en nationell nivå. Man kan visserligen argumentera för att fler analyserade 
läromedel hade kunnat ge ett mer generaliserbart resultat, då fler analyserade 
läromedel innebär att fler skolor berörs. Då studien skrivits under en bestämd period 
hade fler undersökta läromedel dock kunnat orsaka tidspress, som i sin tur kunnat 
påverka trovärdigheten av resultatet och då även möjligheten att generalisera.

Variationsteorin som analysverktyg har det i de flesta fall fungerat bra. Det som varit 
svårast under analysdelen var snarare att avgöra vilken aspekt som var huvudfokus i 
uppgiften, framförallt vid täljaren och nämnarens funktion, och det beror nog mer på 
mitt val av aspekter än på analysverktyget. Med det sagt anser jag att analysverktyget 
skulle kunna förbättras med tydligare riktlinjer gällande rekommenderad andel 
uppgifter. Jag tror t.ex. att både analysverktyget och bråk som inlärningsområde 
skulle tjäna på om vidare forskning gjordes för att ta reda på hur stor del av 
uppgifterna som bör vara fokuserade på kontrast, generalisering och fusion vid optimala
förhållanden. Detta kan såklart skiljas från person till person, men det skulle 
underlätta om man har något generellt antal att utgå ifrån. 

Avslutande reflektion

Avslutningsvis kan konstateras att trots att de finns uppgifter som berör samtliga 
aspekter i alla läromedel finns förbättringar att önska. Vissa läromedel behandlar inte 
alla kritiska aspekter i den utsträckning som kan anses vara nödvändig, och andra 
missar viktiga delar av dessa aspekter. Trots detta är matematikboken väldigt väl 
använd i dagens skola. Det är därför extra viktigt att man som lärare är noga med 
valet av läromedel, och att man även kompletterar den med andra uppgifter där 
behov finns.  
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