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Sammanfattning 

Bråktal är en stor del av matematik, men kan vara svårt att förstå när det först ska läras in. 

Elever upplever ofta att lära sig bråk kan vara svårt då de inte förstår skillnaden mellan heltal 

och rationella tal. Bråk är ett tröskelbegrepp vilket innebär att elever kan ha svårt att lära sig 

om det, men när de väl förstår öppnar sig nya vägar som leder till en utvecklad förståelse 

inom flera områden av matematik. Redan i början av grundskolan får elever lära sig räkna 

med bråktal och i årskurs 7–9 ska elevernas kunskap om bråk utvecklas ytterligare. Fortsätter 

eleverna vidare till gymnasiet läser de alla antingen kursen matematik 1a, 1b eller 1c där de 

också får fortsätta lära sig om bråk. Därför är det intressant att studera hur utvecklingen av 

bråktal sker i läromedel i årskurs 7–9 och i läromedel för gymnasiematematiken i kurserna 

matematik 1a, 1b och 1c.  

I denna studie undersöks därför en läromedelsserie för årskurs 7–9 och en läromedelsserie för 

gymnasiekurserna matematik 1a, 1b och 1c. Läroböckernas bråkavsnitt analyseras med hjälp 

av ett analysschema i avseende att se hur läromedlens innehåll skiljer sig från varandra. 

Resultatet visar att den information som introduceras i läroboken för årskurs 7 återkommer 

sedan i de andra läroböckerna. Endast ett nytt avsnitt introduceras i läroboken för årskurs 9, 

annars är de resterande avsnitten i läroböckerna bara repetition från årskurs 7. 

Nyckelord: Matematik, bråktal, tröskelbegrepp, kommognition, läromedelsanalys 
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1. Introduktion 

Det svenska skolsystemet kräver att alla barn går i grundskolan från första klass till nionde. 

Detta gäller för att förbereda och utbilda barnen till att bli en del av samhället (Skolverket 

2021b). I grundskolan studerar alla barn 17 olika ämnen, där matematik är ett av dem. 

Matematiken på grundskolan ska lära eleverna grundstenarna i matematiken så att eleverna 

kan använda den matematiken till vardags. I denna matematik ingår för eleverna att lära sig 

om bråktal och hur de kan räkna med dem. Grundskolan är också en förberedelse för 

gymnasiet som dock inte är obligatoriskt.  

Gymnasiet består av 18 nationella program där tolv av dem är yrkesförberedande och sex av 

dem är högskoleförberedande (Skolverket 2021a). Alla elever som studerar på gymnasiet 

måste läsa 7 gymnasiegemensamma ämnen, där kursen matematik 1a, 1b eller 1c är ett av 

dessa ämnen beroende på vilket program eleven studerar. De elever som studerar ett 

yrkesprogram läser matematik 1a-kursen, de elever som studerar ett av de 

högskoleförberedandeprogrammen läser antingen matematik 1b eller 1c beroende på 

inriktning (Skolverket 2021d). Matematik 1 kurserna har olika mål för eleverna beroende på 

vilket typ av program de läser, men det de har gemensamt är att de ska förbereda eleverna 

inför deras framtida yrke. Även i matematik 1-kurserna ingår det att eleverna ska lära sig 

räkna med bråktal.  

Bråk är en viktig byggsten när det kommer till grunden inom matematik. Mycket avancerad 

matematik innehåller någon form av bråktal och förståelsen för hur de fungerar är då viktig. 

Dock är det många elever som har svårt att förstå sig på bråk och hur de ska användas 

(Gabriel m.fl. 2013). De svårigheter som elever har med att lära sig bråktal och det faktum att 

när de väl lär sig dem så öppnas en helt ny värld för dem med ytterligare förståelse för flera 

områden inom matematik vilket gör bråk till ett tröskelbegrepp. Denna svårighet med 

inlärningen av bråk innebär också att läromedlet som eleverna använder för att lära sig bråk är 

viktigt. Detta är sant då många lärare i Sverige baserar sin undervisning på läromedlet de 

använder (Brehmer, Ryve, och Steenbrugge 2016). Därför ska denna studie undersöka en 

läromedelsserie för årskurs 7–9 och en läromedelsserie för gymnasiets matematikkurser 1a, 

1b och 1c med avseende på bråktal.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att studera en läromedelsserie för årskurs 7–9 och en för 

matematikkurserna 1a, 1b och 1c i avseende att upptäcka de mönster som återkommer i de 

olika läromedlen. På så vis kan då likheter och skillnader mellan de olika läroböckerna 

urskiljas. Den nuvarande undersökning kommer därför att utforska hur bråk presenteras i 

läromedel, och hur det sedan utvecklas från högstadiets läromedel till gymnasiets olika 

läromedel som studeras i denna analys. Just bråk valdes då det är ett tröskelbegrepp, vilket är 

något eleverna har väldigt svårt för att lära. Specifikt kommer denna studie fokusera på 

övergången mellan högstadiet och gymnasiet samt studera eventuella skillnader i 

presentationen av bråk i läromedlen som används i högstadiet respektive gymnasiet. Denna 

studie kommer också studera om gymnasiets läromedel skiljer sig från varandra baserat på 

vilket spår läromedlet tillhör. På samma sätt kommer också högstadiets läromedel studeras 

baserat på vilken årskurs det tillhör.  

Forskningsfrågor: 

1. Hur introduceras begreppet bråk i läromedlen? 

2. Hur skiljer sig läroböckernas framställning av bråk i högstadiet i förhållande till 

gymnasiet? 

3. Hur skiljer sig exempeluppgifterna i bråkavsnitten i de olika läromedlen?  

2. Bakgrund 

I denna sektion diskuteras matematikens roll i det svenska skolsystemet, och de olika 

matematiska förmågor som är centrala i kurs- och ämnesplanerna i matematik för 

grundskolans årskurs 7–9 och gymnasiets matematikkurser 1a, 1b och 1c. Vidare ges en 

introduktion till begrepp, specifikt tröskelbegrepp, och deras relation till begreppsförmåga. 

2.1 Matematik i grundskolan och gymnasiet 

I Sverige har skolan som uppdrag att skapa demokratiska samhällsmedborgare. Kunskaperna 

som eleverna tillgodogör sig ska vara sådana att de gynnar eleven senare i livet som 

medborgare. Dessa kunskaper ska också ge eleverna möjlighet till vidare studier om de så vill. 

Inom matematiken står det specifikt i läroplanen att eleverna ska lära sig matematik så att de 

kan använda den både i vardagssituationer och vidare studier. Det står även att de elever som 
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är i behov av ytterligare stöd i sin inlärning av matematik ska få tillgång till det i tidig ålder 

och undervisningen ska kunna anpassas efter deras behov (Skolverket 2021b; 2021a). 

Undervisningen i matematik börjar redan i förskoleålder med lättare förståelse av tal. Sedan 

fortsätter utvecklingen av elevens matematikkunskaper vidare under hela skolgången.  

Redan i förskolan börjar arbetet med att lära barn hur tal fungerar och ge dem en förståelse 

kring tal. Fram till och med förskoleklass ska barnen lära sig vad som menas med en del av en 

helhet (Nagy 2019, 21). Därefter, i årskurs 1–3, ska lärarna börja arbeta specifikt med bråk. 

Närmare bestämt framgår det uttryckligen av det centrala innehållet för årskurs 1–3 att barnen 

ska lära sig om bråk. Dock handlar detta endast om enklare tal i bråkform och hur de används 

i vardagliga situationer, alltså inte några egentliga beräkningar med tal i bråkform. När barnen 

kommer upp till årskurs 4–6 fortsätter inlärningen av bråk på liknande sätt, men det utvidgas 

till att de nu även ska förstå hur bråk hör ihop med decimaltal och procent. Det krävs 

fortfarande inte att eleverna ska kunna använda bråk i beräkningar, utan endast förstå hur de 

fungerar. Men på högstadiet, det vill säga årskurs 7–9, står det i det centrala innehållet att 

eleverna ska kunna använda bråk i sina beräkningar (Skolverket 2021c).  

Syftet med matematikundervisningen i grundskolan är att eleverna ska utveckla ett intresse 

för matematiken och sedan lära sig använda matematiken i sin vardag. I matematiken på 

grundskolan är undervisningen baserad på olika matematiska förmågor och matematikämnet 

ska ge eleverna möjlighet att utveckla och förbättra dessa förmågor (Skolverket 2021c).  

Dessa förmågor är de följande fem:  

• Problemlösning 

o Kunna formulera och lösa problem 

o Kunna värdera strategier och metoder 

• Begrepp 

o Kunna använda och analysera matematiska begrepp 

o Kunna förstå samband mellan olika begrepp 

• Metod 

o Kunna välja och använda olika metoder 

• Resonemang 

o Kunna följa och föra olika resonemang 
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• Kommunikation 

o Kunna använda matematiska uttryck 

o Kunna samtala om, redogöra, och argumentera för beräkningar, slutsatser, och 

frågeställningar (Skolverket 2021c). 

Enligt Skolverket (2021c) ska matematiken i grundskolan ge elever möjligheten att på ett 

bättre sätt kunna delta i samhället och fatta välgrundade beslut. Matematiken på gymnasiet 

fokuserar mer på den matematik som eleven kommer behöva använda i sitt framtida yrke 

samt den mer vetenskapliga matematiken som krävs för vidare studier (Skolverket 2021d). På 

gymnasiet ser man mer på matematik som en vetenskap som kan användas för att tolka olika 

samband och lättare förstå vårt digitala samhälle. Syftet med ämnet matematik på gymnasiet 

är då främst att eleverna ska lära sig arbeta matematiskt, vilket betyder att eleverna ska lära 

sig olika förmågor som de kan applicera i matematiken. Undervisningen i matematik på 

gymnasiet ska även den således hjälpa eleverna att utveckla och förbättra dessa matematiska 

förmågor (Skolverket 2021d). Till skillnad från grundskolan utgår man i gymnasiet från sju 

förmågor istället för fem:  

• Begrepp 

o Kunna använda och beskriva innebörden av begrepp 

o Kunna förstå sambanden mellan begrepp 

• Procedur 

o Kunna hantera och lösa proceduruppgifter 

• Problemlösning 

o Kunna formulera, analysera, och lösa problem 

o Kunna värdera metoder, strategier, och resultat 

• Modellering 

o Kunna tolka en situation och skapa en matematisk modell efter det 

o Kunna använda och utvärdera en modells begränsningar och egenskaper 

• Resonemang 

o Kunna följa och föra olika resonemang 

• Kommunikation 

o Kunna kommunicera matematik båda muntligt, skriftligt, och i handling 

• Relevans 
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o Kunna relatera matematik till andra ämnen 

o Kunna se matematiken i ett historiskt, samhälleligt, och yrkesmässigt 

sammanhang (Skolverket 2021d) 

I Skolverkets modul “Undervisa matematik utifrån förmågorna” beskriver olika författare hur 

förmågorna används i undervisningen. Juter (2014, 3) skriver att alla förmågor relaterar till 

varandra, det vill säga kan en elev använda sig av till exempel procedur- och 

resonemangförmågan så kan hen lättare använda problemlösningsförmågan. 

2.1.1 Det centrala innehållet 

Som antytts ovan presenterar det centrala innehållet den matematik som grundskolans olika 

stadier och gymnasiets olika kurser ska innehålla. Informationen om det centrala innehållet är 

uppdelat i underrubriker som beskriver området det rör. Jämförs det centrala innehållet för 

matematiken i grundskolans 7–9 och gymnasiekurserna matematik 1a, 1b och 1c kan man se 

att alla innehåller samma områden. Den enda skillnaden man kan se är att i läroplanen för 

årskurs 7–9 kallas de två första avsnitten för “Tal och tals användning” och “Algebra”, medan 

på gymnasiet kombineras dessa två till ett avsnitt som istället kallas “Taluppfattning, 

aritmetik, algebra” (Olofsson u.å., 7).  

Ett bråk, även kallat en fraktion, är ett rationellt tal, vilket betyder att det kan skrivas som en 

kvot !
"

. Bråket beskriver förhållandet mellan en täljare, 𝑇, och en nämnare, 𝑁. Nämnaren får 

inte vara lika med 0, och både 𝑇 och 𝑁 måste vara heltal. Strecket mellan de två talen kallas 

för bråkstreck. I matematikundervisningen i Sverige kallas bråk oftast för bråk eller bråktal, 

vilket det även kommer göra i denna undersökning. När bråk undervisas i skolan i Sverige 

görs det oftast i samband med decimaltal och procent.  

För årskurs 7–9 finns bråkbegreppet representerat i flera punkter i det centrala innehållet. 

Bråktal är en central del av avsnittet “Tal och tals användning” och finns med i tre av fem 

punkter. När eleverna går ut nian ska de ha uppnått följande punkter i det centrala innehållet i 

relation till bråk:  

• “Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska 

situationer.  
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• “Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som 

använts i olika historiska och kulturella sammanhang.  

• “Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid 

överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och 

digital teknik. Metodernas användning i olika situationer” (Skolverket 2021c).  

Det centrala innehållet för gymnasiekurserna 1a, 1b och 1c innehåller inte lika många punkter 

som rör bråk som det för årskurs 7–9. Begreppet bråk nämns inte alls i det centrala innehållet 

för någon av de tre kurserna. Dock ingår bråk i en av punkterna i avsnittet “Taluppfattning, 

aritmetik och algebra” för alla tre kurser. Dessa punkter kan exemplifieras av följande punkt 

som är tagen från matematik 1b: 

• “Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal 

skrivna på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter samt strategier för 

användning av digitala verktyg” (Skolverket 2021d). 

Den enda skillnaden mellan kurserna angående punkten ovan är att i matematik 1c kan de 

reella talen vara potenser med reella exponenter (Skolverket 2021d). För matematik 1a ska 

eleverna också kunna metoder för att beräkna reella tal, men de behöver inte vara skrivna på 

potensform, dock ska eleverna kunna huvud- och överslagsräkning samt uppskattning av tal.  

Generellt kan vi se en skillnad mellan det centrala innehållet som omfattar bråk för 

matematiken på högstadiet och gymnasiet i och med att högstadiets centrala innehåll har flera 

punkter som är mer specifika i sin beskrivning av vad eleven ska kunna. Den punkt som fanns 

i det centrala innehållet för gymnasiekurserna var bredare och mer innehållsrik. Detta i sig ger 

läraren en större möjlighet att tolka punkten, medan punkterna för matematiken för årskurs 7–

9 är smalare och har inte lika stor tolkningsmöjlighet. En likhet mellan innehållet i punkterna 

är att både innehållet i punkten för gymnasiet och innehållet i två av punkterna för årskurs 7–9 

betonar att eleverna ska kunna olika metoder för att beräkna bråk (Skolverket 2021c; 2021d).  

2.2 Svenska lärares undervisning i matematik 

I den svenska matematikundervisningen tar läromedel en stor plats. Enligt Brehmer m.fl. 

(2016, 578) har studier visat att de läroböcker som används i matematikundervisningen i 

Sverige till och med ersätter styrdokumenten i vissa lägen. Många lärare använder sig alltså 
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av läroböcker för att undervisa matematik. Genom att enbart följa lärobokens struktur och 

bygga sina lektioner efter bokens innehåll kan läraren på så vis försäkra sig om att eleverna 

uppfyller kunskapskraven (Brehmer, Ryve, och Steenbrugge 2016, 578). Dock finns det ingen 

nationell granskning av läromedel i Sverige, utan det är upp till varje lärare och skola att 

bestämma vilka läroböcker som är lämpliga att använda i undervisningen (Skolinspektionen 

2020).  

Ett problem med att det inte finns någon granskning av läromedlen som används är att det 

saknas central kontroll av att det finns en tydlig koppling mellan varje bok eller varje stadium. 

Till exempel kan en mellanstadielärare i matematik använda en lärobok från ett förlag och en 

högstadielärare i matematik använda en lärobok från ett annat förlag. Detta kan då leda till att 

de elever som undervisas av dessa båda lärare inte får någon tydlig progression i sin 

matematik. Nagy (2017) skriver om just progressionen i matematikundervisningen, mer 

specifikt inom bråk, och hur progression påverkar både lärare och elever. Hon menar att 

eftersom det inte finns någon som kontrollerar läromedlen i Sverige så måste varje enskild 

lärare jämföra olika böcker och studera deras progression (Nagy 2019, 22).  

2.3 Begrepp och begreppsförmåga 

Ett begrepp kan beskrivas som ett “ett innehåll med etikett” (Pettersson 2019, 4). Det kan till 

exempel vara en typ av klassificering eller en tankekonstruktion. Inom matematiken kan ett 

begrepp representeras på olika sätt, till exempel genom figurer, symboler eller ord (Pettersson 

och Brandell 2017, 1). Ett matematiskt begrepp måste dock grundas i en formell definition. 

Denna definition måste skilja ett begrepp från andra och definitionen skall även specificera 

vad det är som är speciellt med begreppet. Begreppets egenskaper måste framgå i 

definitionen. Eftersom begrepp är skapta och definierade av människan kan de också komma 

att förändras. Det är dock alltid upp till läsaren att tolka vad som menas med begreppet 

(Pettersson 2019, 6).  

Bråk är ett tröskelbegrepp (för en utförligare förklaring för vad detta innebär, se sektion 4.1) 

då det är svårt att lära för många eftersom de inte förstår skillnaden mellan heltal och 

rationella tal (Gabriel m.fl. 2013). Det är också integrativt då förståelsen för bråktal kan leda 

till en större förståelse för matematiken som gränsar till bråk, till exempel procent. Bråk är 

även diskursivt då det är många nya matematiska ord som man ska lära sig för att förstå bråk 
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och dessa matematiska ord förbättrar ens vokabulär, vilket i sig leder till ett bättre 

matematiskt språk. Det anses också som ett tröskelbegrepp då bråk är transformativt, detta 

eftersom när man förstår bråk öppnar sig flera dörrar till ytterligare matematisk kunskap. Till 

exempel är bråk tydligt kopplat till procent och förståelse av bråk kan även leda till ytterligare 

förståelse av algebra.  

Eftersom bråk alltså är ett tröskelbegrepp så blir begreppsförmågan särskilt viktig för elever 

som ska lära sig om bråk. Begreppsförmågan innefattar att beskriva begrepp genom olika 

definitioner och genom begreppets egenskaper, att kunna använda begreppen i sina 

beräkningar och i problemlösning, samt att kunna förstå vad begreppet betyder i olika 

kontexter (Juter 2014, 1). Traditionellt har begrepp alltid varit en stor del av matematiken i 

skolan. Matematiken man lär sig i skolan kan ofta associeras med att lära sig just begrepp 

(Popov och Ödmark 2014, 1). Nu för tiden vill man att elever ska ha en begreppsförmåga som 

ska göra att de förstår hur olika matematiska begrepp är länkade till varandra och att 

matematiska begrepp kan ha allmänna betydelser precis som de kan ha specifika betydelser. 

Tanken är att elever ska lära sig se kopplingarna mellan olika begrepp och på så sätt få en 

bättre förståelse för matematik (Popov och Ödmark 2014, 3).  

Begreppsförmågan är även viktig inom matematiken då det är med hjälp av begrepp som man 

kan förstå och kommunicera matematik (Popov och Ödmark 2014, 4). För att lära eleverna 

begrepp måste läraren först bli medveten om vilka begrepp som kan vara svåra att förstå för 

eleven (Pettersson och Brandell 2017, 1). Som lärare måste man vara medveten om att 

tröskelbegrepp tar längre tid för elever att lära sig och planera efter det. Eftersom 

tröskelbegrepp och förståelsen av dem är kopplade till språk är det bra om man som lärare 

försöker lära ut tröskelbegreppen genom att utveckla elevernas matematiska språk i sin helhet 

och i relation till det nya svåra begreppet (Pettersson och Brandell 2017, 2). På så sätt 

kommer eleven stärkas inom flera områden inom matematiken samt få en djupare förståelse 

för flera begrepp och deras relation till varandra.   

3. Tidigare forskning 

I denna sektion presenteras den tidigare forskning som är relevant för denna undersökning. 

Tidigare forskning om hur undervisningen av bråk kan se ut och vad elever kan ha svårt för 
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när det kommer till bråk redogörs för. Även en kort studie om tröskelbegrepp presenteras 

samt två studier med metoden läromedelsanalys.   

3.1 Undervisning om bråk 

Alla ämnen i den svenska skolan, vare sig det gäller grundskolan eller gymnasiet, är tänkta att 

ha en viss progression som för ämnet framåt och utvecklar elevernas kunskaper i en stadig 

takt. Enligt Nagy (2017, 18) finns det dock ett problem kring progressionen för bråk i det 

centrala innehållet. Hon menar att det inte tydligt framgår hur eleverna ska utveckla sina 

kunskaper om bråk. Den största skillnaden är mellan mellan- och högstadiet, då eleverna 

förväntas börja använda bråk i sina beräkningar (Skolverket 2021c). Nagy (2017, 19) har 

studerat bråk i läromedel och upptäckte att i en bok för årskurs 4 och i en för matematik 1b 

fanns det många upprepningar och många liknande uppgifter. Till exempel fanns det en 

uppgift i båda böckerna där eleverna skulle ange storleken på olika bråk. Den enda skillnaden 

mellan uppgifterna var att den för årskurs 4 använde cirklar och den för matematik 1b 

använde chokladkakor. Nagy (2017, 19) menar att detta konstanta upprepande kan innebär en 

motivationsförlust hos eleverna då de endast får göra samma uppgifter om och om igen.  

Gabriel m. fl. (2013) har identifierat svårigheter som kan uppkomma vid inlärningen av bråk. 

Den första svårigheten kallar de för whole number bias, eller heltalsfavorisering1, och innebär 

att elever som ännu inte har lärt sig hur bråk fungerar tenderar att tro att de fungerar likadant 

som heltal. Det vill säga att elever inte kan förstå att det går att dela upp heltal i mindre 

bråktal och eleverna förstår på så sätt inte att det finns tal mellan heltalen. Eleverna tänker på 

heltalen som en tallinje där det inte finns någonting mellan varje tal, utan nästa steg är bara ett 

nytt heltal. De får då svårt att förstå att det egentligen finns oändligt många tal mellan varje 

heltal. Heltalsfavorisering tenderar också leda till problem för elever när det gäller att sortera 

bråk och räkna med dem. Till exempel kan de säga att %
&
< %

(
 eftersom 2 < 6. På samma sätt 

kan de även skriva %
&
+ %

(
= &

-
 (Gabriel m.fl. 2013). 

Den andra svårigheten Gabriel m.fl. upptäckte var att elever måste förstå att det finns olika 

betydelser av vad ett bråk är, det vill säga de olika betydelserna ett bråk kan ha. Till exempel 

kan bråk användas för att mäta något eller i ett förhållande (Gabriel m.fl. 2013). Den tredje 

                                                
1 Min översättning. 
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och sista svårigheten är begreppslig och procedurell förståelse. Gabriel m. fl. (2013) såg att 

när elever räknar med bråk gör de det oftast utan att veta vad de gör. Begreppslig förståelse är 

kunskap om hur olika centrala begrepp hör ihop och fungerar tillsammans, medan procedurell 

förståelse är en förståelse för hur man steg för steg ska gå till väga för att lösa problem, dock 

förstår man inte alltid varför man följer stegen. Lärare verkar generellt ha en tendens att mer 

fokusera på procedurell förståelse i sin undervisning (Gabriel m.fl. 2013). Detta leder till 

elever får lära sig metoder för att lösa olika problem, men inte får någon djupare förståelse för 

hur matematik fungerar och hur olika begrepp hänger ihop. De saknar alltså begreppslig 

förståelse (Gabriel m.fl. 2013). 

Bentley och Bentley (2016) har sammanställt vad de benämner som de tre vanligaste 

modellerna för att åskådliggöra bråk . Dessa metoder kallar de för pizzamodellen, 

kvadratmodellen, och andelsmodellen. Pizzamodellen handlar om att man har en cirkulär 

pizza som man sedan delar i olika stora delar beroende på vilket bråk man är ute efter. De 

beskriver pizzamodellen som bäst använd för addition och subtraktion av bråk som har 

samma nämnare. Dock finns det ett vanligt misstag som elever gör när de har blivit 

undervisade med hjälp av denna modell och det är att de adderar eller subtraherar täljarna för 

sig och nämnarna för sig också. Detta beror troligtvis på att eleverna helt enkelt inte fått 

någon undervisning om hur det fungerar (Bentley och Bentley 2016, 63–65). Ett annat fel som 

kan förkomma vid användandet av pizzamodellen är att eleverna enbart fokuserar på 

nämnarens storlek när de ska jämföra bråk. De tror alltså inte att täljaren har någon betydelse 

för storleken utan endast nämnaren (Bentley och Bentley 2016, 66).  

Nästa modell är kvadratmodellen och den innebär att en kvadrat delas in flera lika stora delar. 

Detta kan ske lodrätt, vågrätt, eller både och. På samma sätt som med pizzamodellen kan det 

uppstå problem när två bråk ska adderas eller subtraheras då eleverna adderar täljarna och 

nämnarna för sig (Bentley och Bentley 2016, 68). Den sista modellen beskriver Bentley och 

Bentley (2016, 71) som “en förrädisk fallgrop för tal i bråkform” då de menar att de 

beräkningar som ska utföras med hjälp av modellen inte går att lösa korrekt. Med modellen 

ska eleverna tänka på bråket %
&
 som “en av två” och om eleverna då ska beräkna %

&
+ %

&
 kommer 

de få fel eftersom som svaret enligt modellen kommer bli &
.
 vilket är samma sak som en halv 
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(Bentley och Bentley 2016, 71–72). Av detta skäl är metoden inte att rekommendera och 

istället bör antingen pizza- eller kvadratsmodellen användas, menar Bentley och Bentley. 

3.2 Tröskelbegrepp 

Pettersson har tillsammans med Stadler och Tambour (2010) undersökt hur förstaårsstudenter 

på universitetet förstår tröskelbegreppet funktion. Deras forskningsfråga var vilka 

förändringar de kunde se i studenternas matematiska diskurs över ett läsår. Författarna valde 

att fokusera på tröskelbegreppet som något transformativt (se sektion 4.1) (Pettersson, Stadler, 

och Tambour 2010, 2). Det vill säga något som kommer förändra studenternas inre bild av 

ämnet. De använde Sfards (2008) teori om kommognition2 (för en utförligare förklaring för 

vad detta innebär, se sektion 4.2) som ett analysverktyg och valde att använda matematiska 

ord, visuella mediatorer, narrativ, och rutiner för att följa hur studenterna utvecklade 

(Pettersson, Stadler, och Tambour 2010, 3). Deras resultat visade att studenterna hade haft 

nytta av visuella mediatorer, men det krävdes en balans mellan de visuella mediatorerna och 

narrativ. Författarna kunde också se att genom att ändra på diskursen så den innehöll flera 

formella narrativ ledde det till en vidare transformation av studenternas förståelse av 

begreppet funktion (Pettersson, Stadler, och Tambour 2010, 9).  

3.3 Läromedelsanalys 

Park (2016) gjorde en studie på hur tre ofta använda läromedel i USA beskriver derivatan i en 

punkt och som en funktion genom att använda Sfards (2008) kommognitionsteori. Hon valde 

att fokusera på matematiska ord och visuella mediatorer i sin analys av data. För att studera 

läromedlen använde sig Park av kommognitionsteorin för att undersöka hur matematiska ord 

och visuella mediatorer användes för att förtydliga derivatan (Park 2016, 397). Hon upptäckte 

att användandet av visuella mediatorer genom hela inlärningsprocessen var väldigt 

inkonsekvent. Inlärningen av derivatan i en punkt och som en funktion framställdes ofta med 

liknande symboler vilket kan leda till svårigheter med att förstå skillnaden mellan dem (Park 

2016, 397).  

González-Martín m.fl. (2013) undersökte hur reella och irrationella tal introducerades i 

läromedel från högstadiet. De använde sig av ett urval av läromedel som används i 

                                                
2 Ordet kommognition är en sammansättning av orden kommunikation och kognition. 
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brasilianska kommunala högstadieskolor. Genom deras undersökning fann de att definitioner, 

egenskaper, och exempel oftast framställs som något som eleverna ska memorera. Det vill 

säga, eleverna behöver inte lära sig hur matematiken hänger ihop utan endast komma ihåg 

procedurer och begrepp (González-Martín, Giraldo, och Souto 2013). 

4. Teori 

I denna sektion presenteras de teorier som använts i skrivandet av den nuvarande 

undersökningen. Teorin om tröskelbegrepp redogörs för på ett djupare plan i denna sektion. 

Efter teorin om tröskelbegrepp har presenterats kommer kommognitionsteorin introduceras 

och förklaras.  

4.1 Tröskelbegrepp 

Begreppet tröskelbegrepp skapades av Land och Meyer (2003, 1) och är baserat i vad Perkins 

(1999) kallar troublesome knowledge, det vill säga kunskap som inte är direkt självklar eller 

kunskap som är annorlunda och främmande. Ett tröskelbegrepp kan liknas vid en portal som 

öppnas mot något nytt som tidigare inte varit tillgängligt (Meyer och Land 2003, 1). När 

tröskelbegreppet inte är tillgängligt gör det att det blir svårt för personen att förstå det innehåll 

som tröskelbegreppet behandlar. Som en konsekvens av att förstå ett tröskelbegrepp kan då 

hela personens inre bild av ett ämnesområde förändras. Denna förändring kan ske tvärt eller 

över en längre period (Meyer och Land 2003, 1). Meyer och Land (2003, 4) bestämde att ett 

tröskelbegrepp ska karakteriseras av att vara3: 

• Transformativt: när begreppet väl är förstått kommer personen som förstått ändra sin 

bild av hela ämnet, vilket i sig kan leda till en förändring i hens identitet.  

• Svårt att lära. Beroende på i vilken kontext tröskelbegreppet återfinns i så kan det 

verka kontraintuitivt och motsägande gentemot tidigare kunskap (Perkins 2006; Meyer 

och Land 2003, 5). Perkins (1999) menar att den nya kunskapen kan vara svår att lära 

av olika orsaker4: 

o Rituell kunskap (ritual knowledge), som i det sättet man svarar på en fråga eller 

rutinen man har för att få fram ett svar på en fråga.  

                                                
3 Översättningar enligt Pettersson (2019). 
4 Mina översättningar av begrepp. 
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o Inert kunskap (inert knowledge), som i den kunskap som endast används när 

specifikt den efterfrågas, annars används kunskapen inte till vardags. (Meyer 

och Land 2003, 6) 

o Konceptuell svår kunskap (conceptually difficult knowledge) menar Perkins 

(1999) kan finnas i alla ämnen, men speciellt i matematik och naturvetenskap. 

Resultatet av konceptuell svår kunskap landar ofta i rituell kunskap och 

missförstånd.  

o Främmande kunskap (alien knowledge) är kunskap som kommer i konflikt 

med det man redan vet.  

o Underförstådd kunskap (tacit knowledge) är kunskap som är outforskad men 

tas för givet av de som är verksamma inom den specifika disciplinen (Meyer 

och Land 2003, 7). 

o Problematiskt språk (troublesome language) då det språk som används inom 

ett akademiskt ämne kan vara välkänt för de som varit verksamma inom ämnet 

under en längre tid, men svårt att förstå för de som är nya inom ämnet (Meyer 

och Land 2003, 9).  

• Irreversibelt, eftersom förändringen i förståelsen av ämnet sannolikt inte kommer att 

glömmas. Dock kan detta skapa problem då det kan bli svårt att komma ihåg hur man 

såg på begreppet innan man kommit över tröskeln.  

• Integrativt: den nya förståelsen kan synliggöra kopplingar mellan olika begrepp inom 

ämnet som personen tidigare inte har sett eller förstått. Detta betyder då att personen 

kan koppla ihop olika begrepp med varandra och på så sätt se nya möjligheter (Meyer 

och Land 2003, 4).  

• Det kan också ofta (men inte alltid) vara bundet, som i att ett tröskelbegrepp angränsar 

till flera andra nya begrepp, som i sin tur kan komma att förstås när man kommit över 

den fösta tröskeln. 

• Diskursivt, som i att när man korsat tröskeln kommer man att börja använda en mer 

utökad och förbättrad vokabulär. Språket kommer bli mer likt det som används inom 

disciplinen (Meyer och Land 2005). 

• Rekonstitutivt, som i en förändring i personens identitet eller personens 

självuppfattning efter att hen har korsat tröskeln.  
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• Innan man passerar tröskeln kan man hamna i ett liminal space. Detta sker då man har 

svårt att förstå tröskelbegreppet och man hamnar då i ett mellanläge där man börjar 

härma istället för att förstå. Cousin (2006, 139) menar att man kan likna liminal space 

med att vara tonåring. En tonåring är precis mellan att vara barn och att bli vuxen. 

Detta är en instabil tid då tonåringen kommer variera mellan hur hen uppförde sig som 

barn och med hur hen förväntas uppföra sig som vuxen, tonåringen kommer alltså 

börja härma hur vuxna uppför sig för att själv lära sig hur det fungerar (Cousin 2006, 

139). 

Med detta sagt, kan man säga att ett tröskelbegrepp alltid är transformativt och personen som 

ska gå över tröskeln kommer alltid hamna i ett liminal space. Personen kommer troligtvis 

också möta de andra begreppen också, men de begreppen är inte obligatoriska i resan mot att 

förstå ett tröskelbegrepp.  

4.2 Kommognition  

Ett sätt att undersöka och analysera förståelsen av begrepp är genom att använda sig av en 

diskursanalys (Pettersson 2019, 31). Anna Sfard (2008) utvecklade ett ramverk för denna typ 

av analys som hon kallar för Kommognition. Hon definierar en diskurs som en typ av 

kommunikation som för vissa personer samman medan den samtidigt utesluter andra (Sfard 

2007). Ordet kommognition är en sammansättning av orden kommunikation och kognition. 

Denna förbindelse gör hon genom att koppla ihop en persons inre kommunikation med hens 

individuella tänkande och säger då att detta är samma fenomen (Sfard 2008, xvii; Presmeg 

2016, 423). Kommognitionsteorin fokuserar alltså inte på begrepp utan talar istället om 

matematiska objekt. Ett begrepp i kommognitiv mening är helt enkelt ett ord eller en symbol 

tillsammans med dess användning i diskursen. Sfard skapar sedan ett ramverk för den 

matematiska diskursen som kännetecknas av fyra karakteristika. Dessa karakteristika döper 

hon till matematiska ord, visuella mediatorer, narrativ, och rutiner5.  

En diskurs räknas som matematisk om den innehåller matematiska ord. Specifikt inom den 

matematiska diskurs indikerar dessa ord former och kvantiteter. Matematiska ord kan vara 

ämnesspecifik terminologi (till exempel ”algebra”) eller ord som används till vardags men får 

en specifik mening inom matematiken (till exempel ”bråk”) (Nardi m.fl. 2014; Sfard 2008, 

                                                
5 Översättning av Pettersson (2019, 32). 
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133). Visuella mediatorer är visuella objekt som används för att förtydliga och förmedla 

matematiken, som exempelvis kurvor, figurer eller formler. De visuella mediatorerna kan 

också vara fysiska föremål som används för att förtydliga matematiken (Nardi m.fl. 2014; 

Sfard 2008, 133–34).  

Matematiska ord och visuella mediatorer används för att skapa narrativ. Narrativ är utsagor 

(som kan vara skrivna eller talade) som beskriver objekt i diskursen, deras egenskaper, 

inbördes relationer och operationer på dem. Godkända narrativ är de narrativ som är 

accepterade av den matematiska diskursgemenskapen. Detta inkluderar exempelvis 

definitioner, satser och bevis. Då narrativ är byggt på definitioner, teorier, och så vidare kan 

ett narrativ också ändras på grund av en ny teori eller liknande (Nardi m.fl. 2014; Sfard 2008, 

134). Rutiner framställs i den matematiska diskursen som återkommande mönster som skapas 

av ett upprepat användande av matematiska ord och visuella mediatorer och användandet av 

dem i ett narrativ (Roberts och Roux 2019, 5; Sfard 2008, 134).  

5. Metod 

I denna sektion kommer metoden som använts i den nuvarande undersökningen presenteras. 

Avsnittet inleds med materialsektionen där de läromedel som har valts ut introduceras. Även 

en förklaring till varför just de läromedlen valdes ut, samt hur den processen gick till 

presenteras. Sedan presenteras den metod som har valts, det vill säga innehållsanalys. Detta 

följs av en förklaring till valet av metod, en motivering till varför just detta tillvägagångssätt 

har valts, samt de avgränsningar som har gjorts. Till sist kommer en kort reflektion kring 

metodens reliabilitet och validitet.  

5.1 Material 

Då den nuvarande undersökningen fokuserar på bråkbegreppet både på högstadiet och 

gymnasiet valdes läromedel från båda stadierna ut. Det material som använts för den 

nuvarande undersökningen är följande: 

• Prio Matematik 7 Arbetsbok (Cederqvist m.fl. 2012). Hädanefter kallas läroboken Prio 

7. 

• Prio Matematik 8 Arbetsbok (Cederqvist, Gustafsson, och Larsson 2013). Hädanefter 

kallas läroboken Prio 8. 
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• Prio Matematik 9 Arbetsbok (Cederqvist, Gustafsson, och Larsson 2014). Hädanefter 

kallas läroboken Prio 9. 

• Matematik 5000: Kurs 1a Röd lärobok (Alfredsson, Erixon, och Heikne 2011). 

Hädanefter kallas läroboken 5000 röd. 

• Matematik 5000: Kurs 1b Grön lärobok (Alfredsson m.fl. 2011a). Hädanefter kallas 

läroboken 5000 grön. 

• Matematik 5000: Kurs 1c Blå lärobok (Alfredsson m.fl. 2011b). Hädanefter kallas 

läroboken 5000 blå. 

5.1.1 Val av läromedel 

Valet av litteratur skedde baserat på populariteten samt hur lättåtkomliga de olika läromedlen 

var. För gymnasiet valdes läromedelsserien Matematik 5000 ut då den är den  

marknadsledande läromedelsboken för gymnasiet (Brehmer, Ryve, och Steenbrugge 2016). 

Den boken är även den bok som jag upplevt är den mest populära baserat på de 

gymnasieskolor i Uppsala, Gävle och Sandviken jag själv har varit på. För grundskolans 

årskurs 7–9 valdes läromedelsserien Prio då den var lättast att få tag på. De delar av materialet 

som används som data i denna studie har valts ut genom att se över läroböckerna, granska de 

olika kapitlen och välja ut de avsnitt som omfattar bråk. Alla avsnitt som omfattar bråk har 

analyserats med hjälp av analysschemat (se sektion 5.4). 

5.1.2 Läroböckernas innehåll 

Läroböckerna Prio 7, 8 och 9 är alla uppbyggda enligt samma mönster. Böckerna har flera 

teoriavsnitt som är baserade på det centrala innehållet. Teoriavsnitten innehåller delkapitel 

som fokuserar på att exemplifiera innehållet samt låta eleverna öva på ämnet. Varje delkapitel 

innehåller en introduktion där ämnet förklaras med hjälp av exempel, därefter finns 

övningsuppgifter som är uppdelade i tre nivåer. Nivå ett är de mest grundläggande 

uppgifterna medan nivå tre är de mest avancerade. Efter teoriavsnitten finns det 

repetitionsuppgifter samt en metodsamling och ett facit. I Prio 7 finns det nio sidor och fem 

avsnitt som presenterar någon form av innehåll om bråk. Prio 8 har däremot inget avsnitt om 

bråk och kommer därför inte att användas i analysen. I Prio 9 finns det 10 sidor och som 

innehållet någon form av innehåll om bråk.  



20 

 

Upplägget i Matematik 5000 gul, grön, och blå är detsamma. Alla tre är uppbyggda med 

teoriavsnitt som innehåller delkapitel och som i sig innehåller arbetsuppgifter av olika 

svårighetsgrader. Varje nytt avsnitt inleds för det mesta med en förklaring av begrepp och 

formler samt en exempeluppgift med lösning. Uppgifterna är uppdelade i a-, b-, och c-nivå, 

där a är den grundläggande nivån och c är den nivån som innehåller avancerade uppgifter. 

Utöver teoriavsnitten finns även repetitionsuppgifter och ett facit som förutom att det ger de 

rätta svaren till uppgifterna också kan ge ledtrådar till vissa mer komplexa uppgifter. Förutom 

skillnaden i inriktning har den gröna och den blå läroboken ytterligare en författare. 

Läroboken 5000 röd har sex sidor och tre avsnitt som innehåller någon typ av fakta om bråk, 

5000 grön har åtta sidor och fyra avsnitt som innehåller någon typ av fakta om bråk, och 5000 

blå har fyra sidor och två avsnitt som innehåller någon typ av fakta om bråk. I denna 

undersökning har alla dessa sidor använts i analysen.  

5.2 Avgränsningar 

Flera avgränsningar har behövts för den nuvarande uppsatsen då tiden till skrivande och 

forskning var begränsad. För att begränsa arbetet som uppsatsen krävde valde jag att endast 

fokusera på två läromedelsserier, det vill säga Prio (Cederqvist m.fl. 2012; Cederqvist, 

Gustafsson, och Larsson 2013; 2014) och Matematik 5000 (Alfredsson m.fl. 2011b; 2011a; 

Alfredsson, Erixon, och Heikne 2011). Även antalet årskurser och gymnasiekurser behövde 

begränsas och då valdes årskurserna 7–9 samt matematik 1a, 1b och 1c.  

5.3 Val av metod 

Detta arbete har som syfte att analysera hur bråk introduceras och behandlas i läroböcker från 

högstadiet samt gymnasiet. För att göra det valdes kvalitativ innehållsanalys som metod för 

att tolka texten. I tidigare studier där läromedel analyserades (Huntley och Terrell 2014) har 

metoden kvalitativ innehållsanalys använts och fungerat väl. Den kvalitativa 

innehållsanalysen har sin grund i den litterära analysen i de samhällsvetenskapliga ämnena. 

För att genomföra en kvalitativ innehållsanalys krävs det att man gör en:  

• Närläsning av texten man arbetar med, 

• Tolkning av texten som godkänns inom det relevanta vetenskapsområdet, 

• Tolkning av texten som engagerar ens egna tankar och idéer (Krippendorff 2004, 17). 
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5.4 Analysschema 

Ett analysschema skapades för att hantera den data som samlas in i och med 

innehållsanalysen. Analysschemat har tagit inspiration från Parks (2016) studie. För att utföra 

sin studie började Park med att sammanställa tabeller för alla tillfällen som läroböckerna 

handlade om derivata. Genom att skapa en sammanfattande tabell kunde hon se kontrasterna 

mellan böckernas olika användande av ord och visuella mediatorer (Park 2016, 400). På 

liknande sätt är detta analysschema skapat för att kunna uppmärksamma olika mönster i de 

olika läromedlen som studeras. Också Sfards (2008) teori om kommognition användes som 

inspiration för analysschemat (liksom det gjorde för Parks (2016) studie). 

Kommognitionsteorin är som sagt en teori som handlar om kommunikation och kognition. 

Sfard (2008) skapar ett ramverk för den matematiska diskursen och delar upp det i fyra delar. 

Analysschemat som används för att analysera och kategorisera läromedlen som används i 

denna undersökning har valt att fokusera på de tre karakteristika matematiska ord, visuella 

mediatorer och narrativ. Utifrån dessa tre karakteristika har fyra kategorier skapats i 

analysschemat: begrepp, formler, figurer och exempeluppgifter. Dessa kategorier är också 

skapta eftersom den preliminära analys som gjordes visade att dessa fyra kategorier också 

förekom ofta i materialet. Självklart återfinns också karakteristikan rutiner i läromedlen då 

exempeluppgifterna ofta innehållet exempel på rutiner, men detta är inte något som finns i 

analysschemat utan kommer istället diskuteras i resultatdelen (se sektion 6.3). 

Tabell 1 – Kategorier för analys av bråk i läromedel. 

Kategorier Exempel 

Begrepp Täljare, nämnare 

Formler 𝑎
𝑏 ×

𝑐
𝑑 =

𝑎 × 𝑐
𝑏 × 𝑑 

Figurer En triangel, ett diagram 

Exempeluppgifter Beräkna 4 × &
5
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Tabell 1 beskriver de kategorier som tillämpas vid analys av den data som samlats in från 

läromedlen angående bråk. Kategorin Begrepp omfattar de begrepp som läroböckerna tar upp 

och eleverna ska lära sig. Dessa begrepp kan vara till exempel täljare och nämnare. Kategorin 

Formler omfattar de formler och metoder som används i de olika avsnitten. Ett exempel på en 

metod kan var hur läroboken visar multiplikation av bråk. Kategorin Figurer innefattar alla 

figurer som används i de relevanta kapitlen. Detta kan vara till exempel ett diagram eller en 

triangel. Med den sista kategorin Exempeluppgifter menas alla exempeluppgifter som används 

i de relevanta avsnitten. Detta är då uppgifter som också har en förklarande beskrivning av 

hur eleven ska lösa dessa och liknande uppgifter. 

5.5 Reliabilitet 

Teknikerna som används i en kvalitativ analys måste vara pålitliga och mest av allt måste de 

vara replikerbara. Forskare ska närsomhelst kunna genomföra samma test igen och kunna få 

fram samma svar genom att de använder samma metod som i denna undersökning. Denna 

replikerbarhet är den mest betydelsefulla formen av reliabilitet (Krippendorff 2004, 18). För 

att öka reliabiliteten av denna analys har Sfards teori tillämpats och adapterats till ett 

analysschema. Detta analysschema har skapats för att stärka reliabiliteten. Ett dåligt utformat 

analysschema kan leda till en sämre reliabilitet (Neuendorf 2012, 241). Genom att grunda 

mätningen i en innehållsanalys och bearbeta innehållet med hjälp av analysschemat kommer 

resultatet vara lättare att replikera. Utan reliabilitet är en innehållsanalys oanvändbar. Om 

ingen reliabilitet finns har mätningen inte heller någon validitet, dock är en reliabel mätning 

inte en garanti för att den också kommer vara valid (Neuendorf 2012, 234).  

5.6 Validitet 

Validiteten av en forskning ska kunna svara på frågan “mäts det som ska mätas?” (Neuendorf 

2012, 41). Mätningarna som görs i en innehållsanalys måste ge valida resultat, vilket betyder 

att den forskning som utförs måste vara öppen för noggrann kontroll (Krippendorff 2004, 18). 

Mätningarna som görs för en forskning ska också, om den ska vara valid, endast representera 

det menade konceptet (Neuendorf 2012, 172). Validiteten handlar om integriteten hos de 

slutsatser som kan dras från resultaten på den forskning som har utförts (Bryman 2012, 47).  
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5.7 Etisk reflektion 

Då denna studie är en innehållsanalys av läromedel involveras inga personer i undersökning 

och kan därför inte påverkas av resultaten eller deltagande i studien. Dock är detta en studie 

som analyserar innehållet i ett material som har författare och användare. Därför måste 

hänsyn tas till dem genom att denna analys ska sträva efter en värderingsfri, representativ och 

rättvisande bild av det material som analyseras. 

6. Resultat 

I denna sektion kommer resultatet av undersökningen presenteras. Först presenteras en 

sammanfattande tabell över antalet begrepp, formler, figurer och exempeluppgifter i de olika 

läromedlen. Sedan kommer en analys av de introducerande bråkavsnitten i läroböckerna. 

Därefter utreds skillnaden mellan de olika läromedlen och till sist analyseras ett urval av de 

exempeluppgifter som använts i läroböckerna.  

Tabell 2 – Samlade resultat från läromedelsanalysen. 

Kategorier Prio 7 Prio 9 5000 röd 5000 grön 5000 blå 

Begrepp 11 7 8 10 12 

Formler 2 3 0 3 3 

Figurer 14 (5) 4 (3) 8 (6) 11 (4) 2 

Exempeluppgifter 9 12 8 10 8 

Totalt 36 (5) 26 (3) 24 (6) 34 (4) 25 

 

I tabell 2 visas en sammanställning av all samlade data från läromedelsanalysen som utförts. 

Varje läromedels bråkavsnitt studerades efter de följande fyra kategorierna: begrepp, formler, 

figurer, och exempel. De siffror i tabell 2 som är inom parentes refererar till de figurer som 

användes i exempeluppgifterna.  
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6.1 Introduktion av bråk i läromedlen 

När eleverna börjar med bråk i årskurs 7 är det inte första gången de stöter på bråk. Enligt 

Skolverket (2021c) ska någon form av bråktal introduceras redan på lågstadiet. Läraren kan 

då förutsätta att eleverna har fått någon form av introduktion till bråk innan de började årskurs 

sju. I Prio 7 (Cederqvist m.fl. 2012) introduceras bråk i det fjärde kapitlet som handlar om 

bråk och procent. Det första delkapitlet kallas “Tal i bråkform” och innehåller grundläggande 

information om bråk (se Bilaga 1). Det vill säga, kapitlet förklarar vad ett bråk är och ger 

exempel på hur det kan se ut. Det förklarar vad som menas med en andel och visar med hjälp 

av olika figurer hur det fungerar. Sist går kapitlet igenom vad blandad form betyder och visar 

även det med hjälp av figurer (Cederqvist m.fl. 2012, 122).  

I Prio 9 (Cederqvist, Gustafsson, och Larsson 2014) introduceras bråk i det första kapitlet och 

det första delkapitlet som heter “Bråk”. Delkapitlet är en tydlig repetition på det som 

presenterades i Prio 7 (Cederqvist m.fl. 2012) då delkapitlet inte går igenom någon ny 

information. Det innehåller en förklaring av vad ett bråk är uppbyggt av, det vill säga täljare 

och nämnare, och denna förklaring görs med hjälp av en figur, precis som i Prio 7 

(Cederqvist, Gustafsson, och Larsson 2014, 122). Detta följs av en repetition av hur bråk 

förlängs och förkortas, vilket förklaras med hjälp av figurer. Till sist kommer ännu en 

repetition, men på ämnet enklaste form och blandad form (Cederqvist, Gustafsson, och 

Larsson 2014, 8). Prio 9 inleder således inte med någon ny information, utan endast repetition 

från Prio 7. 

Läromedlet 5000 röd (Alfredsson, Erixon, och Heikne 2011) introducerar bråk i delkapitlet 

“Tal i bråkform” och i avsnittet “Hur stor andel?”. I avsnittet återkommer en förklaring över 

hur bråk är uppbyggt, här också med hjälp av samma typ av figur som i Prio 7 och Prio 9. 

Avsnittet går också igenom hur olika andelar kan se ut med hjälp av flera cirkeldiagram. Sist 

finns en tabell där olika bråk omvandlas till decimalform (Alfredsson, Erixon, och Heikne 

2011, 30). I detta avsnitt presenteras alltså ingen ny information om man jämför med Prio 7 

och Prio 9. Boken 5000 grön (Alfredsson m.fl. 2011a) följer samma upplägg som 5000 röd 

(se Bilaga 2). Dock har 5000 grön en kortare informationssida och förklarar inte med samma 

djup som det görs i 5000 röd. Även i 5000 grön återfinns figuren som visar täljare och 

nämnare och samma tabell som var i 5000 röd (Alfredsson, Erixon, och Heikne 2011, 30). 

Det är på så sätt inte någon stor skillnad mellan 5000 röd och 5000 grön.  
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Läromedlet 5000 blå (Alfredsson m.fl. 2011b) skiljer sig från det introducerande innehållet i 

5000 röd och 5000 grön. I 5000 blå ingår det första avsnittet om bråk i delkapitlet “Rationella 

och reella tal”. Det finns alltså inte något specifikt delkapitel som fokuserar på enbart bråk. 

Även avsnittet är döpt annorlunda jämfört med de två andra läromedlen och det kallas i 5000 

blå för “Bråkbegreppet” (Alfredsson m.fl. 2011b, 20). Detta avsnitt är mer innehållsrikt än de 

i 5000 röd och 5000 grön. I det introducerande avsnittet i 5000 blå får eleverna repetera 

begrepp som bland annat täljare, förlänga, förhållande och enklaste form. Avsnittet går också 

igenom vad som menas med rationella tal. Trots att avsnittet är så pass innehållsrikt, i 

jämförelse med tidigare läromedels avsnitt, tillkommer endast det nya begreppet rationella tal. 

Allt annat är repetition om innehållet jämförs med innehåll i Prio 7 och Prio 9.  

6.2 Jämförelse av bråkavsnitten i de olika läromedlen 

Innehållsmässigt skiljer sig inte de olika läromedlens innehåll rörande bråk särskilt mycket. 

Det innehåll som Prio 7 presenterar återkommer i alla de andra läromedlen som har 

analyserats. Endast Prio 9 och 5000 blå introducerar ny information. Prio 9 går igenom 

division med bråk, vilket inte Prio 7 gjorde, och 5000 blå introducerar begreppet rationella tal.  

 

Figur 1 – Antalet begrepp i de olika läromedlen. 
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Figur 1 visar hur de olika läromedlen använde sig av matematiska begrepp i sina avsnitt som 

behandlar bråk. Prio 9 är den bok som använde minst antal begrepp när de presenterade 

information för elever. Detta skulle kunna förklaras med att bråkinnehållet i den bok agerar 

som en direkt fortsättning från Prio 7, vilket skulle kunna betyda att författarna ansåg att de 

inte behövde lägga lika stor vikt vid att förklara alla begrepp som de gjorde i Prio 7. 

Läroboken 5000 blå är den bok som använder flest begrepp för att förklara bråk för elever. 

Trots detta har 5000 blå endast två avsnitt ägnade till bråk, jämfört med Prio 7s fem, Prio 9s 

fyra, och 5000 gröns fyra avsnitt. På samma sätt har 5000 röd få avsnitt dedikerade till bråk, 

men i detta fall uttrycker det sig istället med att det läromedlet använder färre begrepp. Som 

tidigare nämnts var det introducerande bråkavsnittet i 5000 blå väldigt innehållsrikt, vilket 

uttrycktes just i att det fanns många begrepp för elever att lära sig. I 5000 röd var det istället 

tvärtom.  

Då alla läromedel som analyserats omfattar liknande innehåll så var det flera begrepp som 

återkom i de läromedel som studerades. De introducerande avsnitten började alltid med att 

förklara hur ett bråk ser ut och visade då vad som menades med täljare och nämnare. Tre 

andra begrepp som återfanns i alla läromedel var förlänga, förkorta och blandad form. I Prio 

9, 5000 röd och 5000 blå använde de även begreppet inverterat tal. Detta begrepp fanns 

såklart inte i Prio 7 eftersom det läromedlet inte hade något avsnitt om division av bråk. 5000 

blå var det enda läromedlet som använde begreppet rationellt tal. Det man kan se utifrån 

användandet av begrepp i de olika läromedlen är att det inte finns någon korrelation mellan 

hur många avsnitt läroboken har och hur många begrepp som används. För 5000 blå är det 

snarare tvärtom då den läroboken har minst antal sidor och avsnitt om bråk av alla de 

läromedel som har analyserats i denna studie, men 5000 blå har ändå flest begrepp. I 5000 röd 

används inte så många begrepp för att förklara och visa bråktal utan istället användes många 

figurer (se Figur 2).  
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Figur 2 – Antalet figurer i de olika läromedlen. 

Figur 2 visar hur de olika läromedlen som har analyserats i denna undersökning använder sig 

av figurer när de ska förklara bråk. Av de figurer som används är majoriteten någon form av 

rektangel eller cirkel som är uppdelad och ifylld på olika sätt. Endast 5000 röd och 5000 grön 

hade en tabell också. Både 5000 röd och 5000 grön använder flera figurer för att förklara 

bråktal. Prio 7 är det läromedel som har använt sig av flest figurer i sina bråkavsnitt. I Prio 7 

används hela 14 figurer, medan i 5000 blå förekommer endast 2 figurer.  

Studerar man läromedlens användning av formler skiljer de sig inte så mycket från varandra 

(se Tabell 2). Vi kan se att Prio 9, 5000 grön, och 5000 blå alla använder sig av tre formler. 

Dessa formler är de samma tre formler som återkommer i alla tre läromedel, och de är två 

formler för multiplikation av bråk, och en formel för division av bråk. Till skillnad från de tre 

använder Prio 7 endast två formler, men detta beror på att läromedlet inte introducerar 

division av bråk, vilket är vad de andra tre böckerna gör. 5000 röd använder inte en enda 

formel.  

En orsak till att innehållet som introduceras i Prio 7 återkommer så pass mycket i de följande 

läromedlen kan vara att bråk är ett tröskelbegrepp (Pettersson 2019, 22) och författarna till de 

olika läroböckerna vill ge eleverna så många chanser som möjligt att ta sig över den tröskeln. 

I alla läromedel som analyserats syns en mängd matematiska ord och visuella mediatorer. 
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Dock finns det en skillnad mellan den matematiska nivån på de olika läroböckerna som 

uttrycker sig tydligt i användandet av matematiska ord och visuella mediatorer. Tydligast blir 

detta när 5000 blå jämförs med de andra läromedlen som har analyserats i denna studie. Med 

det menas att 5000 blå är den bok som är mest avancerad i sin matematik och har också minst 

antal visuella mediatorer samt flest matematiska ord.  

Prio 7 däremot har flest visuella mediatorer, men också många matematiska ord. Detta är 

dock inte motsägelsefullt eftersom det är den boken som introducerar nya matematiska ord. 

Bortsett från Prio 7 verkar det finnas en viss positiv korrelation mellan den matematiska nivån 

och antalet matematiska ord då antalet matematiska ord är minst i Prio 9 och flest i 5000 blå. 

Samma korrelation kan dock inte ses i förhållande till antalet visuella mediatorer.  

6.3 Exempeluppgifter i de olika läroböckerna 

Alla läromedel som analyserades har exempeluppgifter som representerar den information 

som avsnittet förmedlat.  

 

Figur 3 – Antalet exempeluppgifter i de olika läromedlen.  

Som figur 3 visar så hade de fem läromedlen liknande antal exempeluppgifter. Eftersom 
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liknande exempeluppgifter att förvänta. Alla fem läromedel hade exempeluppgifter av 

följande karaktär: 

(1) Beräkna 5
6
+ &

6
 

(Cederqvist, Gustafsson, och Larsson 2014, 12) 

Det enda läromedel som skiljde sig från de andra när de kom till uppgifter som (1) var 5000 

blå: 

(2) Beräkna 6
57
+ %%

57
− %5

57
 

(Alfredsson m.fl. 2011b) 

5000 blå hade till skillnad från de andra fyra läromedlen två termer som adderades och sedan 

en term som subtraherades. Överlag var det till viss grad 5000 blå som skiljde sig från de 

andra läromedlen. Uppgifterna i 5000 blå var något mer komplicerade än exempeluppgifterna 

i Prio-böckerna och de andra 5000-böckerna. Speciellt intressant var denna differens då 5000 

röd och 5000 grön hade många uppgifter som liknade varandra. Till exempel hade båda 

läroböckerna en uppgift där man skulle beräkna förhållandet mellan de olika sidorna i den 

svenska flaggan (Alfredsson, Erixon, och Heikne 2011, 35; Alfredsson m.fl. 2011a, 36). På 

samma sätt hade de en till uppgift som var likadan: 

(3) Bestäm utan räknare vilket bråk som är störst, 9
(
 eller (

-
 ? 

(Alfredsson, Erixon, och Heikne 2011, 35; Alfredsson m.fl. 2011a, 35) 

Alla läroböcker förutom 5000 blå hade också figurer i sina exempeluppgifter. 
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Figur 4 – Antalet figurer i exempeluppgifterna i de olika läromedlen 

Denna brist på figurer i exempeluppgifter i 5000 blå gör att boken upplevs som mer seriös, 

det vill säga, 5000 blås innehåll presenteras i textformat nästan helt utan några figurer. Prio 7 

ger däremot ett väldigt lekfullt intryck med sina färgstarka avsnitt vilket också reflekteras i 

dess exempeluppgifter som har flera figurer. 5000 röd är den bok som har flest figurer i sina 

exempeluppgifter. Läroboken använder figurerna till att förklara exempeluppgifterna 

tydligare. 5000 röd har ytterligare en uppgift som är lik (3), men denna uppgift har en lösning 

som innehåller två figurer som ska hjälpa till att förklara. 5000 blå har en liknande uppgift, 

men saknar helt figurer.  

Precis som i informationsavsnitten i de fyra läroböckerna så skiljer sig inte de läromedel som 

har figurer i sina exempeluppgifter när det gäller antalet figurer och inte heller i vilka typer av 

figurer de använder. Läromedlen som har figurer i sina exempeluppgifter har mest någon 

form av rektanglar eller cirklar som är uppdelade och ifyllde på olika sätt. Prio 7 använder en 

tallinje i en av sina exempeluppgifter för att förklara uppgiften och 5000 röd och 5000 grön 

har som sagt en flagga i en av sina exempeluppgifter. 

Genom att ha studerat exempeluppgifterna i de olika läromedlen blir det tydligt att samma typ 

av rutiner återkommer gång på gång. Eftersom de flesta exempeluppgifter är av samma 

karaktär blir också uträkningarna det. På så sätt dras slutsatsen att när eleverna arbetat med 
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bråkinnehållet i Prio 7 får de mest repetition i de läroböcker de använder efter, om de 

använder Prio 9 och någon av 5000-läromedlen. Eleverna som använder exempeluppgiftena 

skapar då en rutin kring bråk eftersom innehållet i uppgifterna inte förändras så mycket.  

7. Diskussion 

Analysen som har gjorts i denna undersökning skedde i syfte att granska vilka mönster som 

förkom i läroböckerna och på så sätt se om någon progression förkom. Denna undersöknings 

syfte var även att undersöka vilka möjligheter elever får att lära sig och utveckla sin kunskap 

om bråktal genom att använda de undersökta läromedlen. Genom denna undersökning skulle 

följande forskningsfrågor besvaras:  

1. Hur introduceras begreppet bråk i läromedlen? 

2. Hur skiljer sig läroböckernas framställning av bråk i högstadiet i förhållande till 

gymnasiet? 

3. Hur skiljer sig exempeluppgifterna i bråkavsnitten i de olika läromedlen?  

Resultatet visade att läroböckerna Prio 7, Prio 9, 5000 röd och 5000 grön hade alla samma 

form av introducerande innehåll, det vill säga, de börjar med att förklara hur ett bråk ser ut 

och sedan vad som menas med en andel. Till skillnad från de läromedlen har 5000 blå ett 

annat upplägg. 5000 blå introducerar på samma sätt hur ett bråk ser ut, men förklarar också 

flera olika begrepp som de andra läroböckerna tar upp i senare avsnitt. Denna skillnad kan 

även ses i hela läroböckernas bråkavsnitt. 5000 blå har endast två avsnitt, men går samtidigt 

igenom samma innehåll som de andra läromedlen. 5000 röd och 5000 grön har liknande 

upplägg och innehåll i sina bråkavsnitt. Prio 9 och Prio 7 har också liknande avsnitt, men det 

som skiljer Prio 9 från Prio 7 är att Prio 7 introducerar inte division av bråk.  

Just gymnasieläromedlen skiljer sig något från varandra. Detta kan bero på att 

matematikkurserna som läromedlen ska representera har olika betydelser för olika program. 

För läroboken 5000 blå syns detta bäst. 5000 blå är en lärobok för natur- och 

teknikprogrammet. Det är alltså en bok som ska förbereda eleverna för vidare studier inom 

natur- och teknikämnen, vilket betyder mer och svårare matematik. Att det läromedlet har så 

få sidor för bråktal kan bero på att läroboken behövde de andra sidorna för andra ämnen som 

ansågs behöva mer plats. På samma sätt så är som sagt 5000 röd gjord för yrkesprogrammen. 

De programmen behöver inte läsa någon mer matematik om de inte vill. Kursen är alltså inte 
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någon förberedelse för vidare studier i matematik. På grund av detta är inte innehållet lika 

avancerat som om man jämför med 5000 blå. Läroboken 5000 grön är mittemellan de andra 

två böckerna. Den boken ska förbereda eleverna för vidare studier inom matematik, men den 

matematiken är mer inriktad mot statistik och anpassad för ekonomer. På grund av allt detta 

har läromedlen så pass olika innehåll fast de ska behandla samma ämne.  

Då en väldigt liten progression förekommer i läromedlen är det förväntat att 

exempeluppgifterna som används inte heller kommer ha någon större progression. Många av 

de exempeluppgifter som fanns i en av läroböckerna som analyserades kunde också hittas i 

någon liknande form i någon av de andra läromedlen som undersöktes. Dock fanns det en viss 

skillnad vad gällde användandet av figurer i exempeluppgifterna. Alla läromedel använde sig 

av en figur i någon av dess exempeluppgifter förutom 5000 blå som inte använde en enda 

figur.  

Kontrast mellan de olika läromedlens användande av figurer kan vara till följd av att Prio 7 är 

den första matematikboken eleverna har efter de kommer från mellanstadiet. Det är också 

första gången eleverna får lära sig om bråk på högstadiet. På grund av detta kanske författarna 

vill vara extra tydliga i vad de menar och vill då använda figurer för att skapa en större 

förståelse för innehållet. Till skillnad från Prio 7 har 5000 blå endast 2 figurer. Detta kan vara 

till en följd av att författarna ville förmedla så mycket information som möjligt på så få sidor 

som möjligt. Figurerna kanske helt enkelt inte får plats. Förutom 5000 blå har även Prio 9 få 

figurer i sina bråkavsnitt. Det här kan vara på grund av att författarna ser innehållet som en 

repetition av det innehåll som presenterades i Prio 7. Möjligtvis tänkte författarna att de inte 

behövde förklara alla koncept med hjälp av figurer då.  

Enligt de resultat som sammanställts i denna undersökning syns det tydligt att det finns en 

viss skillnad mellan läromedlen för gymnasiets matematikkurser 1a, 1b och 1c. Trots att 

matematik 1a, 1b och 1c alla är samma nivå av matematik verkar det som läromedlen 

förutsätter olika nivåer på elevernas tidigare kunskaper om bråktal och deras förmåga att 

förstå olika uppgifter och innehåll. Detta syns tydligast i användandet av figurer, och speciellt 

användandet av figurer i exempeluppgifterna. Både 5000 röd och 5000 grön använder figurer 

i sina exempeluppgifter för att tydliggöra förklaringarna som ges där. 5000 blå använder inte 

en enda figur i någon av sina exempeluppgifter, trots att Pettersson m. fl. (2010) studerade hur 
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elever bäst förstår ett tröskelbegrepp och då kom fram till att visuella mediatorer spelar en stor 

roll för elevernas förståelse.  

Genom att 5000 röd har flest figurer i sina exempeluppgifter och är ett läromedel som är 

skapat för yrkesprogrammen och 5000 blå inte har några figurer alls i sina exempeluppgifter 

och är ett läromedel som är skapat för natur- och teknikprogrammen så ger det intrycket att de 

som läser yrkesprogrammen förväntas ha sämre kunskaper om bråk, men de som studerar 

natur- och teknikprogrammen ska ha bättre kunskaper om bråk, detta eftersom figurerna 

används för att tydligare förklara en uppgift. Används inte några figurer kan det tolkas som att 

de uppgifterna inte behöver någon figur för den som läser uppgiften redan ska förstå. 

På samma sätt kan en förklaring till läroböckernas användande av formler vara att eftersom 

5000 röd endast är ämnad för de program som bara har en obligatorisk matematikkurs så 

kanske inte författarna såg någon anledning till att lägga till ytterligare formler för de 

eleverna. Utan de fokuserade istället på att eleverna ska förstå innehållet. Det är också därför 

5000 grön och 5000 blå har formler. De två läromedlen är ämnade för de elever som studerar 

högskoleförberedandeprogram och därför måste läsa minst en kurs till i matematik. 

Bentley och Bentley (2016) studerade vilka metoder som används för att lära ut bråk och två 

av de tre sätten som de talade om använde figurer för att förklara. I de läromedel som 

undersöktes i den nuvarande studie är det tydligt att de mest använda modellerna som används 

för att lära ut bråk är pizzamodellen och kvadratmodellen. Det som var viktigt att tänka på när 

dessa två modeller används är att få eleverna att förstå vad som menas med täljaren respektive 

nämnaren. Annars kan det vara lätt att eleverna missuppfattar hur de ska förhålla sig till dem 

när de ska räkna med bråktal. Alla böcker som studerades i den nuvarande undersökningen 

har varit noga med att alltid gå igenom vad som menas med täljare och nämnare och hur de 

kan adderas och subtraheras. Bentley och Bentley (2016, 71) varnade för att använda 

andelsmodellen, vilket inte heller något av läromedlen som undersöktes gör.  

Nagy (2017) skrev i sin licentiatuppsats om progression av bråk i läromedel och precis som 

hon skrev var det en otydlig progression i läromedlen som studerades i denna undersökning. 

Innehållet från Prio 7 och Prio 9 återkom i alla tre läromedel från gymnasiet och det 

introducerades inget nytt i förhållande till bråktal (förutom rationella tal i 5000 blå). Det som 

skiljer sig i läromedlen är hur de väljer att presentera information de ska lära ut till eleverna. 
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Dock hade majoriteten av läromedlen liknande avsnitt som hade liknande innehåll. Denna 

förlust av progression kan precis som Nagy (2017, 19) skrev leda till en förlust av motivation 

hos elever som redan förstått bråktal första gången de fick studera dem. Å andra sidan kan det 

leda till en frustration hos de elever som fortfarande inte förstår när de kommer till matematik 

1, fast de redan har studerat bråktal minst två gånger tidigare.  

Eftersom denna undersökning endast analyserade en läromedelsstudie för årskurs 7–9 och en 

för gymnasiekursen matematik 1 går det inte att dra någon generell slutsats. Dock är resultatet 

kring progressionen i läromedlen intressant och värd att utforskas i ytterligare läromedel. En 

större studie som undersöker flera läromedelsserier i flera olika stadier, det vill säga 

mellanstadiets läroböcker och flera kurser på gymnasiet, skulle kunna ge en bättre bild av 

progressionen som sker kring bråktal i den svenska skolan.   
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Bilaga 1 

 

Figur 5 – Avsnitt 4.1 i Prio 7 (Cederqvist m.fl. 2012). 
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Bilaga 2 

 

Figur 6 – Avsnitt 1.3 i 5000 grön (Alfredsson m.fl. 2011a, 32). 
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