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Sammanfattning 
 

Denna studie syftar till att undersöka vilka spår av den sociokulturella teorin, med fokus på 

samarbete och vilken gång lärandet har, som vi kan finna i matematikböcker för de yngre 

åldrarna. Vi har analyserat fyra läroböcker i matematik och fokuserat på avsnittet då eleverna för 

första gången möter bråk. Läroböckerna är utgivna av olika förlag och dess gemensamma 

nämnare är att de är skrivna utifrån det nu gällande styrdokumentet, Lgr11. För att undersöka 

detta har vi genomfört både en kvantitativ och en kvalitativ textanalys. I den kvantitativa delen av 

vår textanalys använde vi oss av analysbegreppet samarbete. Detta för att se hur stor del av 

uppgifterna i läroboken som är tänkta att göra tillsammans med någon. Vår kvalitativa textanalys 

gjordes utifrån analysbegreppen abstrakt och konkret där vi analyserade både text och bild i 

uppgifterna för att med utgångspunkt i dessa begrepp få syn på om uppgifterna går från det 

abstrakta till det konkreta, ett lärande som förespråkas av Lev Vygotskij. Den kvantitativa 

textanalysen visar att endast ett fåtal uppgifter i de analyserade delarna av läroböckerna är ämnade 

att göras tillsammans, ett resultat som inte skiljer sig märkbart mellan de olika läroböckerna. 

Resultatet av den kvalitativa textanalysen uppvisar ett varierat utfall, men tre av de fyra 

läroböckerna visar ändå tendenser på att ha gången från det abstrakta till det konkreta. Detta till 

skillnad från den fjärde läroboken som till största delen består av abstrakta uppgifter. 
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Inledning 

Skolan är ett ständigt aktuellt debattämne. Det senaste resultatet av TIMSS internationella 

undersökningar publicerades den 11 december 2012. Sveriges resultat under hela 2000-talet har 

varit sjunkande, en trend som Sverige är relativt ensam om. Många har en åsikt om varför 

resultaten ser ut på detta sätt och som blivande lärare i matematik för de yngre åldrarna känns det 

viktigt att sätta sig in i debatten och vad aktuell forskning säger om lärande i matematik. 

Utbildningsminister Jan Björklund kommenterade i en presskonferens 2012-12-11 resultaten av 

TIMSS 2011 och pekade då ut matematik som skolans största krisämne (regeringskansliet, 2012). 

Regeringen vill nu öka antalet matematiklektioner på lågstadiet men Björklund påpekar också att 

det även krävs en förändring av undervisningsmetoder i matematikundervisningen, att eleverna 

behöver få mer tid till ”katederundervisning”. Detta eftersom, menar Björklund, eleverna inte 

enbart ska arbeta enskilt (Almer, 2012). Under vår utbildning har vi fått kunskap om att se 

lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Betoningen har legat på att under 

matematikundervisningen låta eleverna samarbeta och prata matematik något som var en stor 

kontrast till vår egen skoltid men även till den matematikundervisning vi sedan kom att möta 

under vår verksamhetsförlagda utbildning. Dessa matematiklektioner präglades av tyst och enskilt 

arbete, där läroboken stod i centrum och i stort sett var vad eleverna arbetade med under 

matematiklektionerna. Kontrasten mellan den kunskapsteori vi lärt oss om på utbildningen 

kontra den verklighet vi sedan möttes av fick oss att börja fundera över vilket lärande eleverna 

möter i läroböckerna i matematik. Hur mycket av det sociokulturella perspektivet är synligt i 

läroboken som eleven möter i ämnet matematik? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   6 

Bakgrund 

Vart fjärde år genomförs en internationell studie av elevers kunskaper i matematik och 

naturkunskap i drygt 60 länder, den så kallade TIMSS (Trends in Mathematics and Science 

Study). Bakom undersökningen står den internationella organisationen IEA vars syfte med 

studien bland annat är att få insyn i de deltagande ländernas skolsystem och i och med detta 

också har möjligheten att kunna jämföra dem. Eftersom TIMSS genomförs vart fjärde år kan 

man också se hur kunskapsutvecklingen i respektive land ser ut. Undersökningen syftar till att ta 

reda på vilka kunskaper elever i årskurs 4 och 8 har i matematik och NO (skolverket.se). 

Resultatet av TIMSS 2007 visade på att svenska elever har svårigheter med att applicera sina 

kunskaper på olika typer av problem (Skolverket, 2008, s. 28). Bentley (2008, s. 139) menar att 

detta beror på att våra svenska läroböcker till störst del bygger på procedurell kunskap, något 

Löwing (2008, s. 266) menar handlar om att lösa uppgifter utan att faktiskt tänka på vad det är 

man löser. I sin avhandling från 2004 skriver Löwing om att eleverna under matematiklektionerna 

arbetar på just detta kortsiktiga sätt (2004, s. 264). För Sveriges del visar resultatet att 

kunskapsutvecklingen under 2000-talet har gått nedåt och att svenska elever i årskurs 8 stegvis 

har försämrat sina resultat (Skolverket, 2012, s. 8). Resultatet från TIMSS 2007 visar också att 

svenska elever i årskurs fyra har sämre kunskaper i matematik än genomsnittet i jämförelse med 

de övriga EU och OECD- länder som deltar (Skolverket, 2008, s. 8), ett resultat som återkommer 

i TIMSS 2011 (Skolverket, 2012, s. 8).  

Av alla svenska elever i årskurs 4 och 8 är det över 90 procent som har 

matematikundervisning utifrån en lärobok (Johansson, 2011, s. 149). Något som även lyfts fram i 

rapporten gällande resultatet av TIMSS 2011 (Skolverket, 2012, s. 97).  Detta gör det extra 

intressant att analysera just läroböckerna inom ämnet. Om det är detta stoff som eleverna möter 

dagligen i sin matematikundervisning, vad är det då de erbjuds och vad har läroboksförfattarna 

för syn på kunskapsinlärningen?  Det finns många orsaker till att vi i Sverige undervisar utifrån 

läroböcker i matematik. Johansson (2011, s. 178), menar att en del av orsakerna kan vara att det 

är krav på att undervisningen ska vara individualiserad samt att vi under lång tid, av tradition, 

använt läroböcker i undervisningen och att man som lärare idag kan uppleva att det från både 

kollegor och föräldrar ”krävs” att det ska fortsätta vara så (Johansson, 2011, s. 179). Från 1938 

och fram till och med 1991 utförde staten en granskning av alla läroböcker (Johansson, 2011, s. 

181–182). Anledningen till att granskningen lades ner är den decentralisering av skolan som 

genomfördes i början av 1990-talet. Det var då meningen att kommunerna och de professionella 

yrkesutövarna inom skolan själva skulle ta ansvar och en granskning från staten ansågs i och med 

detta onödig (Johnsson Harrie, 2009, s. 111). Sedan denna nedläggning är det, enligt gällande 

läroplan, upp till rektor på skolan att se till att läroböckerna håller den kvalitet och lever upp till 

de krav som ställs (Lgr11, s. 18). Hur läromedlet sedan används i klassrummet är det upp till varje 
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lärare att avgöra vilket ställer krav på lärarens egna didaktiska kompetens (Kling Sackerud, 2009, 

s. 29).  

Det finns olika strategier för hur man kan gå tillväga då man introducerar ett område i 

matematiken. Internationell forskning visar att elever gynnas av att lära sig matematik genom att 

inledningsvis använda abstrakta begrepp och symboler (Schmittau, 2005), vilket stämmer överens 

med Vygotskys tankar om barns lärande (Vygotskij, 1999, s. 344). I Schmittaus forskning (2005) 

får barnen i årskurs 1 börja med att lära sig matematiska principer och har till sin hjälp konkret 

material för att på detta sätt binda ihop de matematiskt abstrakta begreppen, något Vygotsky 

menar är skolans uppgift. Även Kaminski, Sloutsky och Hecklers (2008) forskningsresultat visar 

på liknande resultat och menar att genom att eleverna får lära sig generella matematiska principer 

”fastnar” de inte i de konkreta, verklighetsförankrade uppgifterna, utan kan dekontextualisera 

dessa kunskaper och i och med detta förmå att applicera dessa på andra mer konkreta områden. 

Andra forskare hävdar tvärtom att elever istället bör utgå från konkreta begrepp, begrepp som 

eleverna känner till från sin vardag för att sedan gå vidare och skapa förståelse för de mer 

abstrakta begreppen och därmed kunna tillägna sig en generell kunskap (Löwing, 2008, s. 29).  

I denna studie har vi för avsikt att undersöka och därmed öka kunskapen om hur den 

sociokulturella synen på lärande gestaltas i läroböcker i matematik för de yngre åldrarna.  
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Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten är indelad i två områden, tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Under 

tidigare forskning presenteras vad forskare hittills kommit fram till angående vårt 

forskningsområde. Under de teoretiska perspektiven beskrivs den teori som ligger till grund för 

vår egen forskning. 

 

Tidigare forskning 

Under tidigare forskning presenteras forskares syn på läroboken och lärobokens roll i 

matematikundervisningen. Här finns också en presentation av forskares uppfattningar om olika 

strategier som kan användas vid inlärning. 

 

Matematiklärobokens his tor ia  

Lundin (2008, s. 133) skriver i sin doktorsavhandling Skolans matematik bland annat om 

räknelärorna och menar att det är utifrån innehållet i dessa böcker som skolmatematiken har tagit 

sin form. Räknelärorna byggde på praktisk räkning, kopplad till vardagen, med syfte att kunna 

räkna snabbt och rätt (Lundin, 2008, s. 17). Under 1700-talet nås Sverige av den mer 

vetenskapliga matematiken och denna får påverkan på innehållet i räknelärorna vilket leder till att 

de utformas till läroböcker, ämnade att användas ”inom en specifik undervisningspraktik” 

(Lundin, 2008, s. 239). Under 1800-talet framträder enligt Lundin (2008, s. 200) en klyfta mellan 

verkligheten i läroböckerna och den verklighet som finns utanför skolan och läroböckerna 

utformas mer och mer för att användas i institutionella sammanhang. Mellan 1860 och slutet av 

1880-talet argumenteras det starkt för att denna utformning måste förändras och man tar då 

avstånd från det mekaniska räknandet (Lundin, 2008, s. 84). Vid sekelskiftet 1900 börjar man att 

tala om ”skolmatematik” (Lundin, 2008, s. 85) och vid denna tidpunkt bestod läroboken av en 

mängd övningsuppgifter som gradvis blev mer och mer komplicerade. Detta utan att eleven blivit 

introducerad för en speciell regel utan förhoppningen var just den att eleven skulle lära sig genom 

tillämpning (Lundin, 2008, s. 211). 1938 inrättades statens läroboksnämn med uppgiften att 

granska läroböcker. Om läroboken inte godkändes fick den heller inte användas i skolan 

(Johansson, 2011, s. 181). Kraven på att skolmatematiken måste moderniseras och därmed 

vetenskapliggöras stärktes under 1950-talet, man ville komma ifrån det stora fokus som fanns på 

färdighetsträning och istället sätta fokus på att få eleverna att se samband (Lundin, 2008, s. 369; 

Tambour & Pettersson, 2011, s. 15). I början av 1990-talet lades SIL (Statens Institut för 
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Läromedel), ned och sedan dess har vi i Sverige ingen statlig pedagogisk granskning av läroböcker 

(Johansson, 2011, s. 181). 

 

Matematikläroboken idag 

Johansson (2006, s. x) skriver i inledningen till sin doktorsavhandling Teaching mathematics with 

textbooks om de sjunkande svenska resultaten i de internationella studierna TIMSS och PISA. 

Johansson (2006, s. x) menar att man mellan raderna kan utläsa kritik mot att lärare låter eleverna 

arbeta i läroboken men hon saknar en diskussion om hur kvalitén i läroboken ser ut. Även 

Englund (1997, s. 127) efterfrågar forskning på innehållet i matematikläroböcker. Monica 

Johansson påpekar i sitt kapitel Tänk så här i antologin, Matematikundervisning – vetenskapliga 

perspektiv (2011, s.183), vikten av att vi kritiskt måste granska våra matematikböcker och eftersom 

vi i Sverige sedan 1991 inte längre har någon statlig läromedelsgranskning finns det ingen garanti 

för att läroböckerna vi använder följer de rådande kurs- och läroplanerna (Johansson, 2006, s. 

26). Även om det inte uttryckligen står skrivet så menar Johansson (2006, s. 143) att alla 

läroböcker i matematik är färgade av en viss kunskapssyn. Johanssons (2006, s. 26) forskning 

visar också att den matematik som eleverna i svenska skolor möter i många fall endast är det som 

står i läroboken. Detta är något som även framträder i Löwings studie, Matematikundervisningens 

konkreta gestaltning, en studie av kommunikationen lärare - elev och matematiklektionens didaktiska ramar 

(2004), där Löwing menar att det är innehållet i läroboken som styr lektionen (2004, s. 185). 

Läroboken i sin tur är individanpassad vilket Johansson (2006, s. 7) ser som ytterligare en orsak 

till att eleverna i svenska skolor arbetar med just ”tyst räkning”. Lärobokens individanpassning 

beror på att de är uppbyggda på ett sätt som gör det möjligt för eleverna att arbeta individuellt, 

något Löwing är kritisk mot och benämner som att arbeta på ett procedurellt sätt (2004, s. 257). 

Det procedurella arbetssättet handlar om att eleverna i läroboken möts av ett eller flera exempel 

och att de därefter förväntas lösa ett antal liknande uppgifter på samma sätt. Runesson (1999, s. 

89) benämner detta som ”färdighetskunnande”. Att matematikundervisningen i Sverige präglas av 

just detta är något som Bentley (Skolverket, 2008, s. 139) lyfter fram som en bidragande orsak till 

svenska elevers sjunkande resultat i TIMSS.  

 

Abstrakt och Konkret 

I den amerikanska tidsskriften Science presenterar forskarna Kaminski, Sloutsky och Heckler 

(2008) i sin artikel The advantage of abstract examples in learning math, resultatet från denna studie som 

handlar om lärande av matematik. De menar att den allmänna uppfattningen, som bygger på 

tidigare forskning, är att man lär sig bäst genom att gå från det konkreta till det abstrakta. 

Uppgifterna ska i början bygga på konkreta exempel för att eleverna sedan steg för steg ska 



	   10 

kunna förstå mer abstrakta uppgifter. Men dessa forskare ställer sig frågande till detta och vill ta 

reda på om konkretion är det mest effektiva sättet att bygga matematisk kunskap på eller om det 

finns någon fördel med att istället inledningsvis använda sig av abstrakta exempel? Resultatet 

visade att de elever som i sitt lärande utgick från det abstrakta fick ett bättre resultat på de tester 

som genomfördes i studien. Vid sin analys menar Kaminski, Sloutsky och Heckler (2008) att om 

målet med att lära ut matematik är att få eleverna att kunna applicera sin kunskap på generella 

situationer i vardagslivet så kan det vara effektivare att lära ut en mer abstrakt matematik.  

Att förankra matematiken för djupt i konkreta exempel menar artikelförfattarna kan komma 

att hindra dess tillämpning. Ytterligare en forskare, Schmittau (2005), skriver i en annan artikel, 

The Development of Algebraic Thinking, om Lev Vygotskij och hans sätt att se på hur barn lär sig. 

Kunskapsinlärningen av de vetenskapliga begreppen tar sin början i det abstrakta begreppet för 

att sedan brytas ned och konkretiseras (Vygotskij, 1999, s. 254). Artikeln beskriver en jämförelse 

mellan elever som lärt sig matematik genom att börja med algebra för att sedan lära sig aritmetik 

och elever som gör tvärtom, börjar med aritmetik för att sedan gå vidare till algebra. Resultatet av 

undersökningen är att elever som lärde sig utifrån Vygotskijs kunskapssyn lärde sig grunderna lika 

bra som de andra eleverna men de fick dessutom en djupare förståelse för matematiken. Löwing 

(2008, s. 29) menar istället att matematikinlärningen ska utgå från konkreta begrepp som är 

vardagsnära för eleverna för att sedan byggas upp och utvecklas till mer abstrakta begrepp, vilket 

leder till att eleverna senare kan generalisera sina kunskaper. Men Löwing problematiserar också 

detta och skriver i sin avhandling från 2004 om att det som konkretiserats sedan måste kunna 

dekontextualiseras för att kunna användas i andra sammanhang (Löwing, 2004, s. 88), något 

Hansson menar är lärarens ansvar (2011, s. 116).  

 

Kommunikation 

För att kunna föra en diskussion och kommunicera krävs en förståelse för de begrepp som 

används, och detta av alla inblandade. Den kommunikation som sker i skolan är inget undantag. 

Löwing (2008, s. 34–35; Löwing, 2004, s. 112) talar om kommunikationen i 

matematikundervisningen och pekar då på hur viktigt det är att både elever och lärare använder 

ett matematiskt språk som båda behärskar. Hon påpekar också att detta är en förutsättning för att 

kunna kommunicera matematik. Även Malmer (1990, s. 99) skriver om hur viktig 

kommunikationen är och hon menar också att både elever och lärare måste förstå både de 

abstrakta vetenskapliga termer som förekommer inom matematiken, men även de vardagliga 

orden som har en annan innebörd i matematiska sammanhang för att god kommunikation ska 

kunna uppstå. Hansson (2011, s. 39) skriver även hon i sin avhandling om vikten av att ge 

eleverna tillfällen då de får kommunicera i matematikundervisningen. Hon menar att eleverna 

måste ges tillfälle att utveckla sitt språk för att kunna förstå vetenskapliga begrepp. Men i och 

med att eleverna är så bundna till sin lärobok blir tillfällen för de matematiska samtalen alldeles 
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för få (Johansson & Wirth, 2007, s. 82). När eleverna ges möjlighet att tillsammans lösa olika 

uppgifter får de dels öva på att diskutera och argumentera för sina egna tankegångar, men även 

på att reflektera över andras lösningar, vilket gör att deras matematiska förståelse ökar (Malmer, 

1990, s. 139; Hagland, Hedrén & Taflin, 2005, s. 18). 

 

Teoretiskt perspektiv 

Under teoretiska perspektiv presenteras relevanta begrepp utifrån den teori som vår forskning 

grundar sig i, den sociokulturella teorin. Utifrån denna teori har vi valt att begränsa oss till ett 

visst område inom det sociokulturella perspektivet, strategier för lärande och kommunikation. 

Begränsningen tillkommer på grund av den tidsram som finns för arbetet och detta i förhållande 

till den sociokulturella teorins stora omfång. Forskningen visar att den svenska skolan är bunden 

till läroboken.  Matematikboken är en fysisk artefakt som är skapad av människan och innehållet i 

den är utifrån ett sociokulturellt perspektiv beroende både av den tid och också det samhälle vi 

lever i. Ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande via mediering via artefakter.  

 

Lärande i  e t t  soc iokulture l l t  perspektiv 

Människan utvecklas enligt det sociokulturella perspektivet både biologiskt och kulturellt. Den 

kulturella utvecklingen är beroende av hur omgivning man växer upp i ser ut och denna 

utveckling tar fart när man som barn börjar kommunicera med omgivningen med hjälp av 

språket (Säljö, 2005, s. 117). Det sociokulturella perspektivet på lärande innebär att lärande sker i 

sociala sammanhang med framförallt språket som redskap. Detta innebär att det är de 

kommunikativa processerna som står i centrum (Säljö, 2000, s. 37) men även den kontext man 

befinner sig i påverkar kunskapsutvecklingen (Säljö, 2000, s. 16–17).  Runesson delar Säljös 

uppfattning och beskriver lärande ur ett sociokulturellt perspektiv som något som skapas i en 

social och kulturellt kontext (1999, s. 59). Säljö tolkar Vygotskijs syn på lärande och skriver i sin 

bok Lärande i praktiken (2000, s. 154) bland annat om skillnaden mellan den institutionella världen 

såsom skolan kontra den vardag vi lever i, i relation till just lärande. I vår vardag använder vi oss 

av begrepp även då vi inte kan definiera dem, men i skolan sker lärandet enligt Vygotskij tvärtom 

(Säljö, 2000, s. 155). Vygotskij menar att det är skillnad på hur barn lär sig vetenskapliga begrepp 

kontra vardagliga begrepp (1999, s. 349–355). I sin bok Tänkande och språk, förklarar Vygotskij hur 

begreppsbildningen går till hos barn. Vygotskij menar att i vardagliga situationer byggs barnets 

förståelse för ett begrepp nerifrån, det vill säga att barnet får lära sig ett ord i ett sammanhang och 

under en lång tid utan att egentligen behöva definiera det. Då barnet sen i skolans värld möts av 

vetenskapliga begrepp som är mer generaliserande så sker inlärningen uppifrån. De vardagliga 

begreppen är för barnen svåra att dekontextualisera och de vetenskapliga är abstrakta. Fördelen 
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med de abstrakta begreppen är att de kan generaliseras. Först i årskurs fyra menar Vygotskij 

(1999, s. 254) att dessa båda begreppstyper närmar sig varandra och eleverna kan göra egna 

konkretiseringar av vetenskapliga begrepp. Detta vetenskapliga begrepp hjälper barnet att 

utveckla sitt vardagliga begrepp, samtidigt som den vardagliga förförståelsen hjälper till att skapa 

förståelse för det vetenskapliga begreppet. Kort sagt menar han att utvecklingen av de vardagliga 

och de vetenskapliga begreppen är beroende av varandra (Vygotskij, 1999, s. 349–355). Då det 

ser ut på detta sätt är lärarens roll som medierande resurs mycket central (Vygotskij, 1999, s. 254; 

Säljö, 2005, s. 126). I förordet till Vygotskijs bok Tänkande och språk skriver Lindqvist att Vygotskij 

anser att själva kunskapsprocessen, hur man lär sig, är en form av mediering och att vi människor 

tolkar vår värld genom de artefakter vi skapar (1999, s. 7). När människans lärande utvecklas 

handlar det, med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, om att först försöka förstå de olika 

medierande redskapen, både psykologiska och fysiska, för att sedan lära sig att använda dem i 

olika relevanta situationer (Säljö, 2005, s. 128). Detta benämns appropriering och denna process 

har i stort sett inget slut, man blir i stort sett aldrig fullärd (Säljö, 2000, s. 152). De medierande 

redskapen kan exempelvis vara tecken eller symboler som vi tar hjälp av för att förstå och tolka vår 

omvärld (Säljö, 2005, s. 118). Vi människor förhåller oss till världen runt omkring oss med hjälp 

av olika medierande redskap (Juter & Nilsson, 2011, s. 55) och hur de ser ut är också beroende av 

vilken tid vi lever i och hur långt utvecklingen har gått. Lindqvist skriver i sin bok Vygotskij och 

skolan (1999, s. 71–72) om hur Vygotskij lade grunden till den kulturhistoriska teorin. Hon 

beskriver hur bland annat Marx menade att vi människor skiljer oss från djuren då vi använder 

oss av olika arbetsverktyg. Vygotskij menade, enligt Lindqvist, att människor även använder sig 

av språket och dess ordtecken som ett verktyg för att bygga upp medvetandet och dessa 

ordtecken gör det möjligt för människan att organisera tänkandet. Säljö refererar till Vygotskij 

(2005, s. 118–119) då han förklarar begreppet redskap och talar om uppdelningen av fysiska och 

psykologiska redskap. De fysiska redskapen är tillverkade av oss människor och benämns 

artefakter. De psykologiska redskapen använder vi oss av för att kunna tänka och kommunicera 

med och språket har här en särställning som det mest betydelsefulla redskapet. Det utmärkande 

med språket som redskap för kommunikation är att det kan användas både mellan och inom 

människor (Säljö, 2005, s. 119). Vygotskij ligger även bakom begreppet den proximala 

utvecklingszonen. Med detta menade han den kunskapsnivå som barnet ännu inte riktigt når upp till 

om den arbetar självständigt, men som det kan klara av med hjälp av att samarbeta med någon 

annan (1999, s. 329). Vygotskij ville, enligt Lindqvist (1999, s. 135), att undervisningen skulle 

genomföras så att den stimulerar eleverna till att tänka, reflektera och analysera och han påpekar 

att det är viktigt att det i undervisningen skapas situationer så att elevens tänkande utmanas. 

Genom samarbete och handledning kan barnet nå upp till sin proximala utvecklingszon och kan 

sedan fortsättningsvis arbeta självständigt på denna nivå. Det är enligt Vygotskij på detta sätt 

skolan bör vara uppbyggd (1999, s. 330–332). 
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Kommunikation i  e t t  soc iokulture l l t  perspektiv  

Språkets viktigaste funktion är att det gör det möjligt för oss människor att kommunicera 

(Vygotskij, 1999, s. 38). Hur kommunikation ser ut är enligt Säljö beroende av vilken kontext 

man befinner sig i (2000, s. 130). Vygotskij menar, enligt Lindqvist (1999, s. 10), att varken språk 

eller tänkande kan utvecklas om det inte existerar någon social kommunikation. Vygotskij (1999, 

s. 38), talar också i samband med detta om språket och dess direkta samhörighet med tanken och 

menar att barn som får sätta ord på sina tankar befäster kunskapen bättre. Men om barnet ska 

kunna göra det så krävs det att det har förstått ordets innebörd. Även Malmer (1990, s. 41, 139) 

skriver om språkets betydelse för lärandet och också hon påpekar hur betydelsefull 

kommunikationen är för att barnen ska kunna bilda och ta till sig nya begrepp. I en 

undervisningssituation används flera olika typer av kommunikation. Löwing (2008, s. 34–35) 

skriver om fyra olika aspekter av kommunikation i matematikundervisningen i klassrummet. Den 

första, och som Löwing menar är den viktigaste, är den som sker mellan lärare och elev/elever, 

detta då det är det språk som läraren förmedlar som eleven i sin tur bygger sitt eget språk utifrån. 

Vygotskij menar också han, enligt Lindqvist (1999, s. 253) att denna kommunikation är viktig och 

att läraren i denna kommunikation ska ses som den som medierar, det vill säga strukturerar och 

åskådliggör, det stoff som eleverna ska lära sig. Vygotskij (1999, s. 333) menar också att läraren 

har ytterligare en viktig roll i kommunikationen mellan lärare och elev, då eleven i denna 

kommunikation har möjlighet att nå upp till sin proximala utvecklingszon. Den mest 

förekommande typen av kommunikation i matematik som Löwing (2008, s. 34–35) pratar om är 

den som sker mellan eleven och dess läromedel. Säljö (2000, s. 30) skriver om föremål som 

människor använder sig av och benämner dessa som artefakter. Läroboken är ur ett 

sociokulturellt perspektiv ett exempel på en sådan artefakt. Men som Lindqvist (1999, s. 253) 

skriver så krävs det att läraren använder texten i läroboken som utgångspunkt i undervisningen 

och inte låter läroboken styra undervisningen. Den tredje typen av kommunikation som Löwing 

(2008, s. 34–35) nämner är den mellan två eller flera elever. Hon menar att förutsättningarna för 

en god kommunikation kräver att eleverna använder sig av ett språk som alla i samtalet kan 

förstå. Om det matematiska språket i sig är för komplicerat kan det leda till att någon utelämnas 

och på så vis sker heller ingen utveckling hos den individen. Detta kan kopplas till Vygotskijs 

tankar om utveckling inom den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1999, s. 328–339), men 

Vygotskij (1999, s. 332–333) menar också att kommunikationen mellan elev och elev oftast leder 

till ökad förståelse. Den fjärde och sista typen av kommunikation handlar enligt Löwing (2008, s. 

34–35), om en inre kommunikation, den sker i form av bearbetning av det som eleven tagit till 

sig. Detta är något som Vygotskij (1999, s. 87–89) benämner ”ett inre språk”. Vygotskij menar att 

det finns två typer av språk, ett yttre, som är det sociala språk vi använder då vi pratar med andra 

och ett inre språk, som är grunden till vårt tänkande. 
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Syfte och frågeställningar 

 
Syftet är att undersöka vilken kunskapssyn som gestaltas i fyra läromedel för  
matematikundervisningen vid introduktionen av bråk.  

 
 
– Hur stor del av uppgifterna ska genomföras i samarbete med annan elev? 

– Vilka lärandestrategier återfinns i olika läroböcker vid introducerandet av bråk? 
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Metod 

För att söka svar på våra frågeställningar har vi valt att genomföra en textanalys av läroböcker i 

matematik. Detta eftersom syftet med vår studie är att undersöka vilka spår av det sociokulturella 

perspektivet vi kan se i läroboken i matematik och inte hur den enskilda läraren sedan arbetar 

med detta stoff och inte heller hur elevens lärande ser ut. Det har gjorts mycket forskning på hur 

barn lär sig stoffet det får ta del av i undervisningen, men läroboken tas oftast förgivet att den är 

korrekt och därför har få studier gjorts på dess innehåll (Englund, 1997, s. 129). Ytterligare ett 

motiv till vårt metodval är att läroboken dominerar undervisningen men är ett forskningsobjekt 

som sällan behandlas (Englund, 1997, s. 128).  

 

Metod för datainsamling 

I denna studie genomför vi både en kvantitativ och en kvalitativ textanalys. Den kvalitativa 

textanalysen är vald då vi ämnar tolka den multimodala text som eleven erbjuds i 

matematikboken (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 237). Den kvantitativa 

textanalysen är vald då en av våra två frågeställningar behandlar frågan om hur många uppgifter 

som är ämnade för samarbete. För att hitta den data vi behövde vände vi oss till 

universitetsbiblioteket på Blåsenhus där de har en stor samling av läroböcker i matematik. Till vår 

kvalitativa textanalys arbetade vi fram ett analysverktyg med syfte att hjälpa oss att likvärdigt 

analysera uppgifterna i matematikboken med fokus på om dessa uppgifter var abstrakta eller 

konkreta. Vi delade upp det empiriska materialet och analyserade sedan detta individuellt. För att 

stärka reliabiliteten av vår studie kontrollerade vi därefter varandras insamlade data.  

 

Urval 

Vi har valt att utesluta lärarhandledningen och endast analysera läroböckerna som eleverna möter 

i sin matematikundervisning. Detta då vårt syfte med denna studie är att undersöka vilka spår av 

den sociokulturella kunskapssynen, med fokus på Vygotskijs tankar kring lärande och vikten av 

kommunikation samt gången från det abstrakta till det konkreta, som går att finna i 

matematikboken. Vi har gjort ett avgränsande strategiskt urval då vi valt läroböcker utgivna av 

olika förlag samt att de alla förhåller sig till Lgr11. Detta menar vi ger förutsättningar för en ”god 

intern validitet” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 175). Vi har endast 

analyserat de uppgifter som behandlar bråk och är ämnade att göras av alla elever och därför har 

vi valt att utelämna de uppgifter som tillhör repetitionsavsnittet samt de fördjupningsuppgifter 

som läroboken innehåller.  
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De läroböcker vi ska analysera är Mattespanarna 4B (Kryger, Hernvald, Persson & Zetterqvist, 

2011), MatteDirekt Safari 2A (Falck, Picetti & Elofsdotter Meijer, 2011), Pixel matematik 2B 

(Alseth, Kirkegaard, & Røsseland, 2008) och Favoritmatematik 2A (Ristola, Tapaninaho & 

Vaaraniemi, 2012). Mattespanarna 4B är ämnad att användas i årskurs fyra, de övriga tre 

läroböckerna är tänkta att användas i årskurs två. Vi ville i vår studie analysera matematikböcker 

skrivna utifrån Lgr 11 då det är det styrdokument som skolorna har att förhålla sig till idag. Då vi 

först endast hittade tre matematikböcker skrivna utifrån Lgr 11 kontaktade Ida Voxlin (28/11-

2012) de förlag som inte fanns representerade för att få en förklaring till varför. Ett av förlagen, 

Natur & Kultur, hävdade att de inte producerat nya läroböcker och menade att de böcker som de 

gav ut 2008 gott och väl kan användas i undervisningen utifrån Lgr 11. Detta ledde till att vi även 

valde en av deras läroböcker. En annan faktor som styrker motiveringen av vårt urval är att de 

fyra läroböckerna är utgivna av olika förlag, Liber (Mattespanarna 4B), Bonniers (MatteDirekt Safari 

2A), Studentlitteratur (Favoritmatematik 2A) och Natur & Kultur (Pixel matematik 2B). Dessa förlag 

tillsammans med Gleerups står bakom den största delen av läroboksutgivningen i Sverige 

(Långström & Viklund, 2006, s. 110), detta då Almqvist & Wiksell numer ingår i Liber. Vi valde 

att utesluta Gleerups då deras aktuella läroböcker ej fanns att tillgå på biblioteket på Blåsenhus. 

För att avgränsa materialet ytterligare har vi valt att endast behandla det avsnittet i 

matematikböckerna där bråk introduceras. Att vi valt just detta avsnitt beror på att eleverna här 

för första gången får möta ett nytt talområde i och med att de här får möta rationella tal 

(Runesson, 1999, s. 94). Ett rationellt tal definieras av Nationalencyklopedin som ett ”tal som 
kan skrivas som kvoten mellan två heltal” (2013). För eleverna betyder det att de här för 
första gången kommer att möta tal som ligger mellan heltalen på tallinjen. 

 

Material 

I MatteDirekt Safari 2A (Falck, Picetti & Elofsdotter Meijer, 2011) räknar samtliga elever 

kapitelavsnittet, Safari. Efter detta ligger diagnosdelen och beroende på utfallet av denna ska 

eleverna fortsätta på antingen Förstoringsglaset eller Kikaren. Vi har valt att inte inkludera dessa 

avsnitt då de inte genomförs av samtliga elever. Bokens uppgifter var ej numrerade utan utmärkta 

med en symbol, en punkt. En punkt består av flera underuppgifter, men vi väljer att räkna dessa 

som en uppgift. De uppgifter som eleverna ska göra tillsammans med andra är i läroboken tydligt 

markerade med en ram med överskriften Arbeta tillsammans.  

I Pixel matematik 2B (Alseth, Kirkegaard, & Røsseland, 2008) räknar alla elever samtliga 

uppgifter i bråkavsnittet till och med diagnosen. Efter diagnosen följer två sidor, Öva 1 och Öva 2, 

dessa sidor är inte medräknade då de ej är obligatoriska för alla elever. Den avslutande sidan i 

kapitlet benämns Kluring och innehåller två obligatoriska uppgifter. Uppgifterna i boken är ej 

numrerade utan markerade med en, två, alternativt tre prickar.  
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I Mattespanarna 4B (Kryger, Hernvald, Persson & Zetterqvist, 2011) räknar samtliga elever alla 

uppgifter i bråkavsnittet fram till kapitlets diagnos. Beroende på utfallet av diagnosen ska eleverna 

sedan räkna vidare i olika spår, uppgifterna i dessa är ej medräknade i vår studie. Uppgifterna i 

boken är numrerade och innehåller ibland underuppgifter, men vi har valt att räkna dessa som en 

uppgift. I läroboken finns det en symbol som visar om uppgiften är tänkt att utföras i par- eller 

grupp, denna benämns Utmaningen. Det finns även en symbol i form av en pusselbit som 

benämns Klurigheten. Vi har även valt att räkna med då symbolen Fladdermusen uppmanar till 

aktivitet. 

I Favorit matematik 2A (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi, 2012) är fyra sidor i läroboken 

tänkta för en lektion och det är meningen att alla elever ska göra de första två, följande två sidor 

heter Öva och Pröva och görs i samråd med läraren. Vi har valt att inte inkludera Öva och Pröva då 

dessa inte görs av alla elever. I slutet av kapitlet genomför samtliga elever en diagnos, benämnd 

Vad har jag lärt mig? Uppgifterna är numrerade men startar om från uppgift 1 i de olika avsnitten 

som ingår i bråkkapitlet. En del av uppgifterna består av ett antal underuppgifter, dessa räknar vi 

dock som en uppgift. 

I MatteDirekt Safari 2A analyserades 4 sidor, i Pixel matematik 2B 13 sidor, i Mattespanarna 4B 10 

sidor och i Favorit matematik 2A 6 sidor. 

 

Databearbetning och analysmetod 

För att kunna analysera vårt insamlade empiriska material har vi konstruerat två analysverktyg 

utifrån avgränsande delar av det sociokulturella perspektivet. Till den kvalitativa delen av vår 

textanalys har vi i vårt analysverktyg valt att använda oss av begreppen abstrakt och konkret. Med 

abstrakt menar vi uppgifter med föremål, gestaltade i text alternativt i bild, som saknar 

vardagsanknytning för eleverna. Med konkret menar vi tvärtom uppgifter där barnen möts av 

föremål som de även kan träffa på utanför skolan. I den kvantitativa delen av vår textanalys 

ämnar vi ta reda på hur stor del av uppgifterna som ska genomföras i samarbete med annan elev. 
 

Genomförande 

Vi började med att dela upp materialet, Ida Voxlin har ansvaret för MatteDirekt Safari 2A (Falck, 

Picetti & Elofsdotter Meijer, 2011) samt Pixel matematik 2B (Alseth, Kirkegaard, & Røsseland, 

2008). Mia Philipsson har ansvaret för Mattespanarna 4B (Kryger, Hernvald, Persson & 

Zetterqvist, 2011) och Favorit matematik 2A (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi, 2012). Därefter 

genomförde vi den kvantitativa delen av vår textanalys. Vi räknade hur många uppgifter som i 

bråkavsnittet var ämnade att göra tillsammans med en eller flera andra elever. Sedan 

sammanställde vi var för sig resultatet av dem i separata dokument. Därefter genomförde vi 
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systematiskt, uppgift för uppgift, individuellt den kvalitativa textanalysen på det avsnitt som 

handlar om bråk. Till hjälp hade vi det analysverktyg vi skapat, ämnat för att synliggöra vad vi i 

detta sammanhang menar med abstrakt och konkret. De uppgifter i läroboken som vi enskilt 

bedömde som svårtolkade gick vi igenom och diskuterade tillsammans och efter att vi skrivit ned 

våra respektive resultat gick vi även igenom varandras läroböcker.  

 

Etiska aspekter 

Då vi i denna studie ska genomföra en läroboksanalys berörs den inte av Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Vi har däremot via mail kontaktat de aktuella förlagen och informerat 

dem om vår studie. Samtliga förlag, Liber, Studentlitteratur, Bonnier och Natur & Kultur, gav oss 

då sitt godkännande för att analysera deras böcker. Vi fick dock inte tillåtelse att scanna in 

bilderna från läroböcker utgivna av Natur & Kultur. Med hänsyn till detta har vi valt att scanna in 

bilder från de andra läroböckerna för att visa exempel på hur uppgifterna ser ut, detta har dock 

ingen betydelse för resultatet. 

 

Reflektion över metoden 

Textanalys var en ny metod för oss båda och vi bestämde tidigt att utarbeta ett icke komplicerat 

analysverktyg, detta med tanke på vår oerfarenhet av metoden samt att reliabiliteten då blir hög. 

Vid vårt första försök att analysera vår empiri utarbetade vi ett analysverktyg bestående av fler 

parametrar vilket ledde till att resultatet blev tvetydigt och därmed svårt att analysera. Vi 

upptäckte att det fanns väldigt mycket att analysera ur en mindre textmängd och detta i 

kombination med tidsramen för vår studie motiverade vårt begränsade urval ytterligare. Är det då 

möjligt att se om Vygotskijs tankar kring lärande återspeglas i ett mindre avsnitt? Vi menar att 

materialet var tillräckligt omfattande för att kunna få fram ett resultat. 
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Resultat och analys 

I denna studie presenteras resultat och analys av varje matematikbok var för sig och 

avslutningsvis presenteras en gemensam analys av alla böckerna. I analysdelen till varje lärobok 

analyseras hela boken men det ges även exempel på hur typiska, respektive svårtolkade, uppgifter 

för vår undersökning kan se ut. 

 

MatteDirekt Safari 2A (Falck, Picetti & Elofsdotter Meijer, 2011) 

Resultat  

I kapitel 5 i boken behandlas Gånger och delar. Kapitlet består av sidorna 118–143 varav 

bråkuppgifter finns på sidorna 127–129 och även i diagnosen på sidan 131. Alla de bråkuppgifter 

som analyseras är uppgifter som är tänkta att genomföras av samtliga elever.  

Sidan 127 består av två uppgifter där eleverna ska arbeta enskilt med begreppet hälften så 

många. I den första ska eleverna rita hälften så många cirklar som finns illustrerade samt ange 

detta antal. I den andra uppgiften ska eleven dra streck mellan två kolumner för att visa vilket tal 

som är hälften så stort. Kolumnerna består av kepsar. 

På sidan 128 finns tre individuella uppgifter. I den första uppgiften finns fem cirklar, dessa är 

indelade i halvor, tredjedelar och fjärdedelar. Eleverna ska färglägga de olika delarna, de delar som 

är lika stora ska ha samma färg.  I den andra uppgiften ska eleverna dra streck mellan färglagda 

delar av en tårta och rätt bråkdel. I den sista uppgiften på sidan ska eleverna i bråkform skriva hur 

stor del av en tårta som syns på bilden.  

Sidan 129 består av två individuella uppgifter där eleverna ska jämföra två olika stora bitar av 

en pizza för att sedan ringa in den del som är störst. Avslutningsvis ska eleverna ange vilken del 

av en pizza som är minst (se Fig. 1). Dessa uppgifter görs individuellt. 

 

Figur 1 

 
I diagnosen på sidan 131 finns två bråkuppgifter. Den första är en uppgift där eleven i 

bråkform ska ange hur stor del av en våffla som syns på bilden. I den andra uppgiften ska eleven 

med siffror ange hur stor del av två cirklar som är farglagda och även ringa in den som är störst. 
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Analys 

Resultatet av denna textanalys visar att man i MatteDirekt Safari 2A valt att i kapitelavsnittet börja 

med abstrakta uppgifter för att sedan gå vidare till de mer konkreta. Diagnosen består av både en 

konkret och en abstrakt uppgift. Det är anmärkningsvärt att ingen uppgift ska genomföras 

tillsammans med en eller flera andra elever, vilket gör att bråkavsnittet i boken inte inbjuder 

eleverna till ett matematiskt samtal. Hälften av uppgifterna i boken är utifrån vårt analysverktyg 

abstrakta och hälften konkreta. Ett exempel på en abstrakt uppgift i bråkavsnittet är när eleven 

uppmanas att färglägga olika bråkdelar av en cirkel. I de uppgifter som vi bedömt som konkreta 

ska eleven ange eller jämföra olika bråkdelar av vardagliga föremål. Det fanns också två uppgifter 

som var mer svårtolkade. Den första handlar om kepsar, som i sig känns mycket konkreta och 

något som eleverna känner igen från sin fritid, men som inte bidrar till att förankra uppgiften i 

vardagen. Uppgiften har därför bedömts som abstrakt. I den andra uppgiften ska eleven dra 

streck mellan fyra blåa delar av en tårta och rätt bråktal. Anledningen till att denna uppgift är svår 

att tolka utifrån vårt analysverktyg är att tårtorna på bilden inte ser ut som tårtor utan cirklar med 

olika ojämna färger. Uppgiften bedöms därför som både abstrakt och konkret. Då denna bok 

endast består av sju uppgifter som behandlar bråk är det svårt att dra några generella slutsatser 

utifrån resultatet.  

 

Pixel matematik 2A (Alseth, Kirkegaard, & Røsseland, 2008) 

Resultat  

Bråkavsnittet innefattar sidorna 62–77 och är ett helt kapitel. Sidan 62, 75 och 76 har vi valt att 

inte analysera då dessa inte ska göras av alla elever. Sidan 62 är det inledande uppslaget och 

sidorna 75 och 76 är olika spår eleven räknar beroende på utfallet av diagnosen. 

Sidan 63 består av en individuell uppgift där eleven ska dela en kaka så att varje barn på 

tillhörande bild får lika stor del var. De ska också skriva delens storlek i bråkform. 

Sidan 64 består av tre individuella uppgifter där alla behandlar bråkdelen en halv. Sidan inleds 

med en uppgift där eleven ska färglägga hälften av en figur, exempelvis en pizza, en klocka och en 

våffla. I nästa uppgift ska eleven färglägga olika geometriska figurer och i den tredje uppgiften ska 

eleven ringa in de figurer som är färglagda till hälften.  

Sida 65 består av individuella uppgifter av samma slag, skillnaden är att på denna sida är det 

fjärdedelar som ska färgläggas och ringas in. 

Sidan 66 består av tre individuella uppgifter. I första uppgiften ska eleven färglägga en 

tredjedel av fem geometriska figurer. I den andra uppgiften ska de ringa in de figurer där halva 

figuren är färglagd och i den sista uppgiften ska eleven ringa in de figurer där en tredjedel av 

figuren är målad.   
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I den första uppgiften på sidan 67 ska eleven färglägga olika båkdelar i nio geometriska figurer. 

Alla lika stora bråkdelar ska ha samma färg. I den andra uppgiften ska eleven skriva i bråkform 

hur stor del av en geometrisk figur som är målad. Dessa uppgifter ska genomföras individuellt. 

Den inledande uppgiften på sidan 68 består av en samtalsbild om hur en våffla är uppdelad i 

olika bråkdelar. Efter den följer en uppgift där eleven i bråkform ska skriva hur stor del av ett 

föremål som är färglagd, exempelvis en våffla och en persika. Sidan 69 inleds också med en 

uppgift kopplad till en samtalsbild men denna gång är det geometriska figurer som är uppdelade i 

olika bråkdelar. I uppgiften som sedan följer ska eleven ange hur stor del av en geometrisk figur 

som är färglagd. Dessa två uppgifter ska genomföras individuellt. 

Sidorna 70 och 71 består av tre individuella uppgifter. På första sidan är det en uppgift där 

eleven ska måla så många delar av olika geometriska figurer som det bråktal som finns i 

anslutning till uppgiften anger. På den andra sidan finns två liknande uppgifter, där är figurerna 

placerade två och två och eleven ska här förutom att färglägga även jämföra dessa figurer och 

sedan resonera kring vilken som fått störst del målad. 

Sidan 72 inleds med en uppgift kopplad till en samtalsruta. Samtalsrutan består av en våffla 

som delas i olika bråkdelar. Efter den följer en individuell uppgift där eleven i bråkform ska skriva 

hur stor del av en chokladkaka det är på bilden intill. 

Sidan 73 består av en uppgift som ska lösas enskilt. I uppgiften ska eleven fördela pengar från 

en spargris, rita hur den gör och även skriva svaret i bråkform. 

Diagnosen finns på sidan 74 och den består av två uppgifter. I den första ska eleven i 

bråkform skriva hur stor del av nio geometriska figurer som är målade. I den andra uppgiften ska 

eleven måla en angiven bråkdel av åtta geometriska figurer. 

Den sista sidan i kapitlet, sidan 77, består av två kluringar. Den första uppgiften går ut på att 

eleven ska färglägga ett rutnät (4*4) i ett fint mönster. Färgerna är angivna och också hur stor del 

av figuren som ska ha en viss färg. Den andra uppgiften har samma mål, men här är rutorna i 

rutnätet (4*4) även delade på diagonalen. 

 

Analys  

I bråkkapitlet i Pixel matematik 2B finns ingen tydlig gång från det abstrakta till det konkreta, 

däremot består kapitlet till största del av abstrakta uppgifter, 16 av 24. Kapitlets diagnos består av 

enbart abstrakta uppgifter. I bråkkapitlet finns endast tre uppgifter där kommunikation 

uppmuntras och detta i form av tre samtalsbilder, två av dessa tre samtalsbilder behandlar 

konkreta uppgifter. I de uppgifter som vi analyserat som abstrakta i kapitlet ska eleven i de flesta 

fall ange hur stor del av en geometrisk figur som är målad eller själv måla en given bråkdel. En 

typisk konkret uppgift går ut på att eleven antingen ska måla en bråkdel eller ange hur stor del av 

ett föremål, med vardagsanknytning, som är målat. Några uppgifter var svårtolkade, exempelvis 

en uppgift där eleven i bråkform ska skriva hur stor del av ett föremål, hämtat från vardagen, som 



	   22 

är målat. Det som gör denna svårtolkad är att föremålen är avritade tvådimensionellt, vilket gör 

att till exempel chokladkakan mer ser ut som en rektangel än just en chokladkaka. Just denna 

uppgift tolkades dock som en konkret sådan. 

 

Mattespanarna 4B (Kryger, Hernvald, Persson & Zetterqvist, 2011) 

Resultat  

Det första kapitlet i boken Mattespanarna 4B behandlar bråk. Kapitlet består av sidorna 6–31 varav 

bråkuppgifterna vi analyserat finns på sidorna 10-17 samt i diagnosen på sidorna 18–19. Sidan 

18–31 består av diagnos och olika spår. Utifrån resultatet av diagnosen ska eleven arbeta vidare i 

ett av dessa spår. 

På sidan 10 finns fem uppgifter som är ämnade att göras individuellt. I den första uppgiften 

ska eleverna ange hur stor bråkdel av en geometrisk figur som är färglagd.  Därefter följer uppgift 

nummer 2 där eleven ska ange hur stor del av en chokladbit barnen i exemplet ska få. Uppgift 3 

består av sex geometriska figurer och eleven ska uppge vilka av dessa figurer som är till hälften 

färglagda (se Fig. 2). I uppgifterna 4 och 5 ska eleven enligt anvisningen rita en geometrisk figur 

och därefter färglägga en angiven bråkdel. 

 

Figur 2 

 
 

 

På sidan 11 finns totalt fem uppgifter varav en är ämnad att lösa tillsammans med ytterligare 

en eller flera elever. I uppgift 6 ska eleven, i bråkform, besvara vilket bråk som har en etta i 

täljaren och en trea i nämnaren ser ut och i uppgift 7 ska eleven besvara hur många lika stora 

delar av en lakritsrem en person får om man delar in den i fjärdedelar. Utifrån tre geometriska 

figurer, indelade i tre alternativt fyra delar, ska eleven i uppgift 8 ange hur stor del av figurerna 

som är färglagd. Detta med ett svar skrivet i bråkform. Uppgift 9 är en textuppgift som handlar 

om hur två personer ska dela på en tårta, detta är beskrivet i bråkform. Eleven ska rita en figur 

som visar svaret på uppgiften. Den sista uppgiften på sidan, uppgift 10, är ämnad att göra 

tillsammans med en eller flera elever. Eleverna ska rita olika slags figurer och sedan måla hälften. 

Därefter ska de besvara frågor som; Vilken figur har störst bit målad? Är en halv alltid lika mycket?  
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Sidan 12 innehåller fem stycken individuella uppgifter. I uppgifterna 11- 14 ska eleven utgå 

från olika geometriska figurer och sedan ange hur stora andelar som är färglagda alternativt hur 

många delar man får om man delar något i exempelvis sjättedelar. I uppgift 13 ska eleven utifrån 

geometriska figurer även benämna delarna samt ange hur många av dessa som är färglagda i 

respektive figur. Uppgift 14 återkopplar till uppgift 13 i och med att eleven ska svara på hur 

många delar som inte är färglagda i dessa figurer. Uppgift 15 är en textuppgift där eleven ska 

svara på vad delarna av en till viss del delad äppelkaka heter, både i talspråk och symbolspråk, och 

sedan ange hur många delar som blir kvar efter att en person tagit en bit. 

Sidan 13 består av fyra stycken individuella uppgifter. I uppgift 16 ska eleven utifrån 

geometriska former som till viss del är färglagda, ange vilken eller vilka som är till 1/3 färglagda. 

Uppgift 17 handlar om två personer som på olika sätt delar ett snöre. Eleven ska sedan ange de 

olika delarna i bråkform. Uppgift 18 består av sex likadana geometriska figurer men de är 

indelade och färglagda på olika sätt. Här ska eleven ordna samman de figurer som har lika stor del 

färglagd och sedan skriva bråktalet de representerar. I sista uppgiften på sidan 13, uppgift 19, ska 

eleven skriva ett bråktal med en åtta i nämnaren och en trea i täljaren. 

Sidan 14 innehåller fem individuella uppgifter. I uppgift 20 ska eleven först räkna hur många 

bollar som ligger i en påse och därefter ange hur många av dessa som är röda och sedan 

avslutningsvis med bråk skriva hur stor denna del är. Uppgift 21 är uppbyggd på ett snarlikt sätt 

men handlar om blommor i en vas. Uppgift 22 består av en bild av en motionsslinga med 

markeringar utsatta. Eleven ska ange vilken markering som visar 2/5 av sträckan. I uppgift 23 ska 

eleven utifrån olika bråk ange hur långt minutvisaren på ett varv då går. Till sin hjälp har eleven 

en bild av en väggklocka. Uppgift 24 är markerad med en pusselbit, en Kluring och är avsedd att 

lösas individuellt. I denna uppgift uppmuntras eleven att rita sitt svar. Frågan lyder: ” Hur stor del 

av ett varv har timvisaren rört sig när minutvisaren har gått två hela varv? Rita gärna!” 

Sidan 15 består av fem stycken individuella uppgifter samt en uppmaning att spela ett bråkspel 

tillsammans med en annan elev. I uppgift 25 ska eleven utifrån en rektangel som är indelad i åtta 

kvadrater ange hur stor del som är randig respektive rutig. Uppgift 26 är en textuppgift med en 

tillhörande illustration Uppgiften handlar om en paj som delas upp till tre personer i olika stora 

bitar. Eleven ska sedan ange hur stora dessa delar är. I uppgift 26 ska eleven ange hur stor del av 

en halsduk som är röd, gul respektive blå. Uppgift 28 utgörs av tal i bråkform samt geometriska 

figurer som är indelade i olika stora delar. Eleven ska ta hjälp av dessa figurer för att sedan kunna 

skriva in >,<, eller = mellan två olika bråk. I sista numrerade uppgiften på sidan 15 ska eleven 

skriva två bråk som är lika stora, respektive två bråk där det ena är lite större än det andra och 

slutligen två bråk där det ena är mycket större än det andra. Längst ner på sidan finns en målad 

fladdermus som säger att eleven ska ”Spela Bråkspelet som din lärare ger dig”. Spelet är ett 

tärningsspel och heter Bråkspelet. Det finns i tre versioner, en lättare-, en medel- och en svårare.  

På sidan 16 finns sex individuella uppgifter. I uppgift 30 ska eleven rita åtta 

hundrakronorssedlar och sedan ringa in en bestämd andel av dem och sedan uppge hur mycket 
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pengar det är. Uppgift 31 är konstruerad på liknande sätt men med skillnaden att det inte står 

angivet vad det är man ska rita. I uppgift 32-33 ska eleven med hjälp av bollar lösa uppgiften 

genom att ange hur många av de antal bollar man ser på bilden som är exempelvis är 1/2.  I nästa 

uppgift, 33, ska eleverna rita en outtalad mängd bollar för att sedan ringa in 1/6. Uppgift 34 är en 

textuppgift som handlar om en person som fått pengar av sin farmor. Personen köper sedan 

godis för 1/4 av dessa pengar och eleven ska då räkna ut hur mycket pengar denna del är.  

Uppgift 35 är en textuppgift som handlar om en person som ska laga pannkakor men bara ska 

göra 1/3 av receptet. Frågan eleven ska besvara är hur mycket mjölk som då går åt. 

Sidan 17 består av fyra individuella uppgifter. I uppgift 36 ska eleven med lösa tre tal av typen 

”Hur mycket är 1/3 av 15?” Uppgift 37 är en textuppgift som handlar om två personer som 

bakat 24 bullar. Eleven ska utifrån givna bråk sedan svara på frågor om hur många bullar 

respektive person får. Texten i uppgift 38 handlar om hur en klass 4 ordnar en familjemiddag och 

eleven ska sedan med hjälp av division, utifrån bråkdelar av hur gamla gästerna är, räkna ut hur 

många personer det är i respektive åldersspann. Uppgift 39 är markerad med en pusselbit, en 

Kluring. Eleven ska lösa ett problem som handlar om hur en person ätit en obestämd mängd 

bullar ur en påse och sedan med orden: ”- Jag sparade åtminstone en fjärdedel till dig” 

överlämnar de två kvarvarande bullarna till en kompis. Eleven ska då exempelvis svara på hur 

många bullar det fanns från början. 

Sidorna 18-19 innehåller avsnittets diagnos och sidorna 20-29 består av de olika spåren 

eleverna ska göra beroende på resultatet av diagnosen. Diagnosen finns på sidan 18 och består av 

sju individuella uppgifter. I den första uppgiften, uppgift 40, ska eleven ange hur stor del av en 

geometrisk figur som är målad. I uppgift 41 står: Skriv med ord vad delarna kallas när man delar in 

något i och sedan följer tre underuppgifter på olika delar såsom till exempel sex delar. Uppgift 42 

handlar om tredjedelar och eleven ska ange vilken eller vilka av olika geometriska figurerna som 

är färglagda till en tredjedel. I uppgift 43 ska eleven ange hur stor del av olika figurer som är 

målade. Uppgift 44, här ska eleven rita en valfri figur och sedan färglägga tre fjärdedelar. I uppgift 

45 ska eleven ange hur stor del av ett antal bilar som är röda och i den avslutande uppgiften ska 

eleven ange hur mycket 1/3 är av 18 kronor. 

På sidan 30 finna ett uppdrag eleven individuellt ska lösa. Uppdraget påminner om det 

eleverna arbetade med inledningsvis men är denna gång lite svårare. 

 

Analys 

I bråkavsnittet i Mattespanarna 4B består uppgifterna 1–19 till störst del av abstrakta uppgifter, 

endast fem av dessa är konkreta. Uppgifterna 20–40 består till störst del av konkreta uppgifter där 

endast fyra är abstrakta. Detta tolkar vi som en gång från det abstrakta till det konkreta. 

Diagnosavsnittet inleds med fem abstrakta uppgifter och avslutas med två konkreta vilket 

stämmer överens med upplägget av de uppgifter som tillhör kapitlet. Under kapitlet förkommer 
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endast två uppgifter, uppgift 10 samt Bråkspelet, som enligt elevens lärobok är ämnad att utföras 

tillsammans med en eller flera andra elever. Innehållet i dessa uppgifter är abstrakta. I uppgift 10 

ska två eller flera elever inledningsvis rita tre olika abstrakta figurer och därefter färglägga hälften. 

Sedan ska de tillsammans besvara frågorna: Är en halv alltid lika mycket?  Varför eller varför inte? 

Innehållet i Bråkspelet är abstrakt då ingen koppling till verkligheten finns. Eleverna ska kasta 

tärning och utifrån vad tärningen visar ska de skapa bråk och sedan utgå från dessa då de 

färglägger en spelplan. Denna spelplan består av ett antal rektanglar som är indelade i olika 

bråkdelar. En typisk abstrakt uppgift i Mattespanarna 4B handlar om att eleven antingen ska ange 

alternativt färglägga ett bestämt antal delar av en geometrisk figur. De konkreta uppgifterna 

handlar exempelvis om att eleven ska ange hur stor del ett antal av en bestämd mängd 

vardagsföremål är alternativt hur stor del av en helhet såsom exempelvis en halsduk, som är röd. I 

Mattespanarna 4B var ingen uppgift utifrån vårt analysverktyg svårtolkad. Kapitlet bestod av drygt 

40 uppgifter som behandlade bråk och det stora antalet kanske hänger samman med att 

läroboken är tänkt för en årskurs 4. Anmärkningsvärt är att så få av dessa 42 uppgifter är ämnade 

att utföras tillsammans med en eller flera andra elever. 

 

Favoritmatematik 2A (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi, 2012) 

Resultat  

Sista kapitlet i läroboken Favoritmatematik 2A, vilket är kapitel 5, innehåller Tal i bråkform. Kapitlet 

inleds med delnings- och innehållsdivision. Bråkuppgifterna vi valt att analysera förekommer på 

sidorna 170–171, 174–175 samt 182–183. Övriga bråkuppgifter finner man på de sidor som är 

markerade med öva respektive pröva och dessa utelämnas då de ej är obligatoriska. Uppgifterna i 

kapitlet är numrerade men i varje avsnitt av kapitlet börjar man om med uppgift ett, därför har vi 

i resultatet valt att skriva ut både uppgiftens nummer samt vilken sida den står på. 

Sidan 170 består av en uppgift (uppgift 1), här ska eleven ange hur många delar en geometrisk 

figur är uppdelad i. 

På sidan 171 finns två uppgifter i den första uppgiften, benämnd som uppgift 2, ska eleven 

färglägga en angiven del av diverse geometriska former. Sidan 171 består även av en ruta med 

rubriken TRÄNA. I denna ruta finns en uppgift (uppgift 1), där eleven ska ange hur många delar 

en cirkel är uppdelad i. 

Sidan 174 innehåller fyra numrerade uppgifter (se Fig. 3). I dessa ska eleven utifrån fyra cirklar, 

färglagda i olika färger och benämnda som olika sorters tårtor, svara på frågor som handlar om 

hur stora delar tårtorna är indelade i samt jämföra dessa delar. 

På sidan 175 finns två uppgifter som båda är kopplade till ett spel som eleven ska spela 

tillsammans med en annan elev. I spelet ska man färglägga olika antal delar av en pizza. Längst 
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ner på sidan finns under rubriken TRÄNA, ytterligare en uppgift. I denna ska eleven färglägga en 

tredjedel respektive en sjättedel av en cirkel. 

På sidorna 181–182 finns diagnosavsnittet Vad har jag lärt mig?  I detta avsnitt är det två 

uppgifter som behandlar bråk. I uppgift tre ska eleven ange hur många delar en geometrisk figur 

är indelad i och i den fjärde uppgiften ska eleven färglägga hälften av en geometrisk figur. 

 

 

Figur 3 

 

 
 

Analys 

Bråkavsnittet i Favoritmatematik 2A inleds med tre abstrakta uppgifter som därefter följs av fyra 

uppgifter där texten är konkret men illustrationerna abstrakta. Därefter följer två konkreta 

uppgifter där man parvis ska spela ett bråkspel och avslutningsvis finns en abstrakt uppgift. Det 

finns ingen klar gång från det abstrakta till det konkreta i detta avsnitt men att avsnittet inleds 

med abstrakta uppgifter och sedan går mot det konkreta tyder ändå på denna riktning, den 

avslutande abstrakta uppgiften till trots.  Diagnosavsnittet Vad har jag lärt mig? (s. 181–182) 

innehåller två bråkuppgifter som båda är abstrakta. Två uppgifter i kapitlet är ämnade att göra 

tillsammans med en annan elev. De ska då spela ett spel, innehållet i spelet i sig är enligt vårt 

analysverktyg konkret då eleverna ska färglägga delar av en pizza. En typisk abstrakt uppgift i 

Favoritmatematik 2A består av geometriska figurer som är indelade i olika stora delar där eleven 
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ska ange hur många delar figuren är uppdelad i. De enda konkreta uppgifterna är uppgift 1 och 2 

på sidan 175, samma uppgifter som också är ämnade att utföras tillsammans med en annan elev. I 

avsnittet finns fyra tvetydiga uppgifter. Dessa uppgifter hänger alla samman med en gemensam 

bild. Bilden består av fyra olikfärgade cirklar, rosa, orange, gul och blå och dessa benämns som 

olika sorters tårtor. Cirklarna är indelade i olika antal delar och eleven ska utifrån dessa cirklar 

svara på frågor som Vilken cirkels del är minst? Hur stor del är delen av hela cirkeln (tårtan)?  Vi har 

utifrån vårt analysverktyg valt att räkna dessa uppgifter som till hälften abstrakta och till hälften 

konkreta. 

 

Gemensam analys 

I detta avsnitt sammanfattar vi, utifrån våra frågeställningar, samtliga analyser för att mer 

överskådligt synliggöra resultatet av vår studie.  

Utifrån vår första frågeställning Vilka strategier återfinns i olika läroböcker vid introducerandet av 

bråk? analyserade vi vår insamlade empiri med fokus på i vilken ordning uppgifterna kommer i 

boken och den sammanfattande analysen visar att resultatet varierar.  I Pixel matematik 2B (Alseth, 

Kirkegaard, & Røsseland, 2008) är 16 av de 24 uppgifter i kapitlet konkreta men det finns ingen 

tydlig gång utan de förekommer utspridda under kapitlet. Mattespanarna 4B (Kryger, Hernvald, 

Persson & Zetterqvist, 2011) består av 41 uppgifter varav 22 konkreta. De konkreta uppgifterna 

förekommer inledningsvis mer sparsamt för att mot slutet av kapitlet dominera. Detta tolkar vi 

visar på en gång från det abstrakta till det konkreta. Läroboken Favoritmatematik 2A (Ristola, 

Tapaninaho & Vaaraniemi, 2012), innehåller tio uppgifter som är ämnade att genomföras av 

samtliga elever. Gången i dessa uppgifter är från abstrakt till konkret med en avslutande abstrakt 

uppgift. I MatteDirekt Safari 2A (Falck, Picetti & Elofsdotter Meijer, 2011) är det sju uppgifter 

samtliga elever möter och dessa har en tydlig gång från det abstrakta till det konkreta. Samtliga 

böcker, bortsett från Pixel matematik 2B, visar på en gång från det abstrakta till det konkreta, en 

lärandestrategi som till stor del stämmer överens med Vygotskijs tankar men med den viktiga 

skillnaden att dessa uppgifter ej är ämnade att utföras tillsammans med andra, något som det 

sociokulturella perspektivet betonar (Vygotskij, 1999, s. 332). Resultatet av bråkuppgifterna i 

diagnosen visar vid vår analys även där på variation. I två av läroböckerna (Pixel matematik 2B 

samt Favorit matematik 2A) var de två uppgifterna i diagnosen abstrakta. Analysen av de två 

diagnosuppgifterna i MatteDirekt Safari 2A visar att en är konkret och en abstrakt. I Mattespanarna 

4B är antalet diagnosuppgifter sju, inledningsvis fem abstrakta uppgifter och sedan följer två 

konkreta.  

Vår andra frågeställning Hur stor del av uppgifterna ska genomföras i samarbete med annan elev? 

behandlas med en kvantitativ textanalys. Analysen visar att samtliga läroböcker innehåller få 

uppgifter där eleverna ska samarbeta, något som inte stämmer överens med den sociokulturella 

synen på lärande. I Favorit matematik 2A är det två av tio uppgifter som eleverna ska utföra 
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tillsammans, dessa båda är konkreta. MatteDirekt Safari 2A innehåller inga uppgifter där eleverna 

ska samarbeta. I Pixel matematik 2B är det tre uppgifter av 24 eleverna ska samarbeta kring och av 

dessa samarbetsuppgifter är två konkreta. I bråkavsnittet i Mattespanarna 4B är det två av totalt 40 

analyserade uppgifter som eleverna ska göra tillsammans med en eller flera andra elever, dessa två 

är abstrakta. Att i skolan arbeta med abstrakta uppgifter på detta sätt, tillsammans med andra, 

stämmer överens med Vygotskijs tankar kring lärande (Vygotskij, 1999, s. 254), något som ej gick 

att finna i de andra tre analyserade läroböckerna.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka spår av den sociokulturella teorin, med fokus på 

samarbete och vilken gång lärandet har, som vi kunde finna i dagens matematikböcker. Detta 

eftersom forskning visar på lärobokens dominerande ställning i matematikundervisningen. 

Studien är inte avsedd att värdera om läroboken är bra eller inte, utan att ge en inblick i vad det är 

eleverna möter under sina matematiklektioner. Forskning visar att eleverna till stor del arbetar 

individuellt i sina läroböcker, detta är möjligt då läroboken i matematik idag är uppbyggd på det 

sättet att eleverna kan arbeta självständigt och ändå få en individanpassad undervisning. Redan på 

slutet av 1800-talet utformades läroböckerna så att eleverna skulle kunna arbeta självständigt 

(Lundin, 2008, s. 17), något som fortfarande kan ses i dagens läroböcker. På 1990-talet var det 

fokus på individualisering och läroböckerna i matematik fick en mängd olika spår för att 

tillgodose elevernas olika behov, vilket kan kopplas till det Lundin (2008, s. 38) skriver i sin 

avhandling Skolans matematik, om hur läromedel i matematik oftast är skrivna utifrån ”didaktikens 

senaste landvinningar”. Vi har även reflekterat över i vilken årskurs läromedelsförfattarna valt att 

introducera det abstrakta avsnittet bråk och finner det anmärkningsvärt att bråk i läroboksserien 

Mattespanarna, introduceras först i årskurs 4. Detta eftersom det i kursplanen i matematik för 

årskurs 1-3 under centralt innehåll, står att eleverna ska kunna arbeta med bråk (Lgr11, s. 63). I 

Johanssons (2011, s. 180) avhandling skriver hon att det som kan ses som positivt med att lärare 

utgår från matematikboken i undervisningen är att eleverna då inte missar något område 

(Johansson, 2011, s. 180). Att bråk då introduceras först i årskurs 4 är anmärkningsvärt och ställer 

krav på läraren att ta till andra redskap än enbart läroboken i undervisningen (Hansson, 2011, s. 

124).  

 

Samarbete  

Samarbete och vikten av kommunikation under lärandeprocessen är något som har stor betydelse 

för den sociokulturella teorin (Säljö, 2000, s. 37). Om denna kommunikation uteblir leder det till 

att eleven ej får möjlighet att arbeta i sin proximala utvecklingszon, då detta endast kan ske då 

eleven får möjlighet att arbeta tillsammans med någon (Vygotskij, 1999, s. 330–332). Då samtliga 

läroböcker i vår studie utgår från Lgr11 är det anmärkningsvärt att vårt analyserade avsnitt 

innehåller så få uppgifter som är ämnade att samarbeta kring. Om undervisningen är så 

läroboksstyrd som Johansson (2011, s. 149) med flera forskare hävdar så leder detta till att eleven 

inte får ta del i de för lärandet så viktiga matematiska samtalen. Även detta ställer krav på att 

läraren använder sig av en undervisning där läroboken i matematik endast utgör ett av flera 

redskap (Hansson, 2011, s. 124).  
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Dekontextual iser ing 

Resultaten av den senaste TIMSS–studien visar att svenska elever har svårt att dekontextualisera 

sina kunskaper i matematik (Skolverket, 2008, s. 28). Många elever förstår och löser under 

matematiklektionerna textproblem utan att se någon koppling mellan den vardagliga situationen 

och matematiska operationer. Studier visar att elever löser problemen utan att i egentlig mening 

förstå dem (Löwing, 2008, s. 266). Vygotskij (1999, s. 241) menar att det är svårt att 

dekontextualisera ett begrepp som vid introducerandet förankrats i en särskild situation och det 

är därför lärandet i skolan ska ske från det abstrakta till det konkreta. Detta är ett resultat som 

också forskarna Schmittau (2005) och Kaminski, Sloutsky och Heckler (2008) kom fram till i sina 

studier. Löwing (2008, s. 29) menar däremot att lärandet i matematik bör ske från enkla begrepp 

kopplade till elevens vardag för att sedan stegvis byggas upp och fördjupas i abstrakta begrepp. Vi 

tolkar det som att Löwing menar att det är en fördel att gå från det konkreta till det abstrakta. 

Något som både Löwing (2008, s. 28) och Vygotskij (1999, s. 254) däremot är överens om är 

lärarens betydande roll som den som medierar kunskapen till eleven.  

Vi har i vårt analysresultat behandlat våra två frågeställningar och hur tolkar vi då det 

sammanfattande resultatet av dessa? Analysen av de undersökta läroböckerna visade på en 

variation vad gäller gången abstrakt till konkret. Ett gemensamt drag hos samtliga läroböcker är 

också att det är få uppgifter, i ett fall inte en enda uppgift, som är ämnad för eleverna att 

samarbeta kring.  Analysverktyget vi använde oss av var utformat för att undersöka vissa 

bestämda delar av den sociokulturella teorin, detta leder till att det är svårt att generalisera vårt 

resultat i ett större sammanhang, men det gav oss ett bra resultat utifrån våra frågeställningar. 

 

 



	   31 

Konklusion 

Resultatet av vår gemensamma analys visar på en variation i hur lärandet sker, men det låga 

antalet uppgifter att göra tillsammans var ett gemensamt resultat böckerna emellan. Detta menar 

vi betyder att ett stort antal elever under sina matematiklektioner ej får möjlighet till att samtala 

och samarbeta kring matematik trots att aktuella styrdokument och forskning betonar just detta. 

Då det inte längre existerar någon statlig läromedelsgranskning är det viktigt att som lärare inta ett 

kritiskt förhållningssätt till de läroböcker som används i undervisningen. Det är även viktigt att 

inte låta läroböckerna vara det som styr undervisningen utan användas av läraren som ett av flera 

redskap. Då vi valt att analysera bråkavsnittet endast ur två aspekter från det sociokulturella 

perspektivet kan vi inte uttala oss om avsnittet som helhet visar på en sociokulturellkunskapssyn. 

Men utifrån tanken om att allt lärande sker i en social kontext i kombination med att forskning 

visar att svenska elevers matematikundervisning är läroboksberoende menar vi att det samlade 

resultatet av vår studie lyfter fram vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt, inte bara till det 

stoff man använder sig av i undervisningen, utan även vilken metod man väljer att använda sig av 

för att förmedla detta. I inledningen av denna studie skriver vi att Björklund i ett 

pressmeddelande angående svenska elevers försämrade resultat i matematik menar att 

”katederundervisning” är receptet på framgång. Detta ställer vi oss kritiska till och menar att man 

inte kan lösa dagens problem genom att titta bakåt i tiden och se på hur undervisningen såg ut då 

utan man måste även ta hänsyn till de förändringar som ständigt sker i samhället. Vi tror, precis 

som Vygotskij, att lärandet är situerat, beroende av sin sociala kontext och menar därför att ett 

varierat undervisningssätt med utgångspunkt i elevernas erfarenheter och intressen där samarbete 

och kommunikation får ta stor plats är det som i slutändan gynnar lärandet.   

 

Förslag till vidare forskning 

Då det empiriska materialet i vår studie endast undersöks med en metod, textanalys, skulle det 

exempelvis vara intressant att även observera hur läraren i klassrummet arbetar med detta avsnitt. 

På vilket sätt introduceras bråk? Vilken typ av konkret material använder läraren? Om det nu 

används? Inbjuder läraren till samtal? Och hur ser dessa då ut?  

Vi valde att i vår studie utelämna den tillhörande lärarhandledningen. Det vore därför 

intressant att analysera vad som står i dessa och även undersöka i vilken utsträckning de används. 
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