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Sammanfattning: Detta examensarbete behandlar hur man genom att använda en 

resonerande problemlösningsmetodik kan påverka elevers lärande och intresse. Den innefattar 

också en studie om hur elever resonerar då man arbetar med uppgifter som behandlar 

taluppfattning om bråktal. Detta undersöks genom att jag har sammanställt en lektionsserie 

där elever resonerar kring uppgifter gruppvis och i helklass. För att mäta huruvida 

frågeställningen kan besvaras har jag använt mig av ett flertal metoder innefattande 

observationer, enkäter och intervjuer med både elever och lärare. En tendens jag sett i 

materialet är att klassrumsatmosfären påverkar elevers inställning till den resonerande 

metodiken både utifrån ett lärande- och intresseperspektiv. Dessa tendenser har jag knutit till 

Cobbs teorier om hur de sociomatematiska normerna har en viktig inverkan på elevers 

lärande.  
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1. INLEDNING 

Hur fångar man på bästa sätt elevens intresse för matematik? Hur kan man arbeta för att detta 

intresse ska öka och därigenom få eleven att tillskansa sig nya kunskaper som inte enbart är 

ytliga, utan går på ett djupare plan, vilket kan hjälpa eleven att förstå varför man gör en 

specifik uträkning och inte enbart memorera en lösningsmetod? Den här typen av frågor var 

det som fångade mitt intresse och gjorde att jag valde den ingång jag valt för detta arbete. 

Utifrån denna bakgrund började jag fundera över vad det var för något som skapade mitt eget 

intresse för matematik och matematikdidaktik. Det var inte det ändlösa arbetet i läroboken, 

där samma typ av uppgift skulle lösas ett stort antal gånger, utan det var de tillfällen då jag 

fick en intressant problemlösningsuppgift, där jag verkligen blev tvungen att tänka till och den 

tillfredsställelse jag kände när uppgiften var löst. Jag minns särskilt hur vi var några elever 

som arbetade tillsammans med dessa problemlösningsuppgifter och hur vi ofta genom att 

diskutera uppgifterna och hjälpas åt kunde komma fram till lösningar. Med detta som 

utgångspunkt tror jag att man kan lära sig mycket matematik och att intresset för ämnet lyfts 

hos fler elever. 

Vidare har jag under fyra år arbetat som matematiklärare och upplever att böckerna i 

matematik till stor del fokuserar just på rutinuppgifter, åtminstone i början på avsnitten, där 

man skall lösa samma typ av uppgift flera gånger. Utifrån mina erfarenheter upplever jag inte 

att detta är speciellt utvecklande varken för elevernas matematikinlärning eller för att öka 

elevernas intresse för matematik. Därför använder jag ofta andra arbetssätt i min undervisning 

för att variera och skapa intresse.  

Enligt ämnesplanen för matematik utifrån Läroplanen för Gymnasieskolan 2011 i 

fortsättningen benämnd GY11 som skolverket preciserat är ju också ämnets syfte i Matematik 

att man skall utveckla sju olika förmågor, nämligen begrepps- procedur-, problemlösnings, 

modellerings, resonemangs-, kommunikations- och relevansförmåga. Dessa skall man arbeta 

med utifrån det centrala innehållet för en specifik kurs.  

I den traditionella matematiklektionen, där mycket tid läggs på att i egen takt lösa 

uppgifter i boken, tycker jag inte att man ger eleverna någon chans att utveckla samtliga 

förmågor, utan att man då lägger för stor vikt vid procedurförmågan. Det område som jag 

istället kommer att fokusera på i detta arbete gäller resonemangsförmågan kombinerat med 

problemlösning. Hur man genom att erbjuda eleverna möjligheter att resonera matematik och 

diskutera hur man löser uppgifter och problemlösningar kan se hur deras kunskapsinlärning 
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och intresse påverkas i jämförelse med den ordinarie undervisningen som eleverna får. Utifrån 

detta är min förhoppning att eleverna i förlängningen liksom mig ska kunna finna glädjen i 

matematiken och i synnerhet att prata om och förklara sina tankegångar.  

Arbetet kommer alltså att behandla hur man på bästa sätt kan arbeta för att resonemangs- och 

problemlösningsförmågorna skall stimuleras och utvecklas och om ett muntligt och 

resonerande arbetssätt bättre ökar motivationen och inlärningen hos eleverna i jämförelse med 

den traditionella undervisningen med enskilt arbete i läroboken.  

Skolinspektionen (2010) pekar också på att det i matematikundervisningen läggs för 

stor vikt vid rutinuppgifter och att eleverna således inte får chans att utveckla de matematiska 

kunskaper som är avsedda.  

  

1.1 Bakgrund och matematiska förmågor 
Skolverket beskriver i Matematik Ämnets Syfte, Alla Kommentarer (2011) att man i 

matematiken i första hand skall arbeta för att utveckla sju olika förmågor, Begrepp, procedur, 

problemlösning, modeller, resonemang, kommunikation och relevans, utifrån ett specifikt 

centralt innehåll som varierar för olika kurser. Dessa förmågor kommer kortfattat att beskrivas 

nedan då de är av central betydelse för förståelsen av arbetet.  

• Begreppsförmågan handlar dels om att kunna redogöra för definitioner, egenskaper och 

relationer mellan olika begrepp och dels om vilket syfte och mening begreppen har, dvs. 

hur de används.  

• Procedurförmågan behandlar kunskapen att kunna använda en algoritm för att 

identifiera och lösa en uppgift. Det är till denna förmåga man brukar koppla det som 

kallas rutinuppgifter av standardkaraktär. 

• Problemlösningsförmågan behandlar hur man löser uppgifter som inte är av 

standardkaraktär och som inte kan lösas på rutin, utan där frågeställningarna innebär att 

man måste tolka problemet och finna rätt lösningsmetod. Vidare behandlar 

problemlösningsförmågan hur man ska kunna analysera och tolka problem och välja 

strategier som att förenkla problemet, införa lämpliga beteckningar samt att värdera det 

resultat man får fram. 

• Modelleringsförmågan behandlar hur man skall kunna formulera och värdera en 

matematisk modell utifrån en realistisk situation och sedan använda modellens 

egenskaper till att lösa matematiska problem. Därtill skall man också kunna tolka 
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resultatet utifrån de förutsättningar som skapade modellen och bedöma modellens nytta 

och begränsningar.  

• Resonemangsförmågan behandlar hur man för resonemang om begrepp och modeller till 

exempel genom att testa, föreslå, gissa, finna mönster, förklara, generalisera och 

argumentera utifrån olika problemsituationer eller modeller. Vidare tar den upp hur man 

skall kunna följa och värdera andras resonemang.  

• Kommunikationsförmågan handlar om hur man såväl muntligt som skriftligt kan 

kommunicera sina tankegångar med hjälp av t.ex. matematiska symboler, illustrationer 

och ord.  

• Relevansförmågan handlar om hur man kan lyfta matematiken in i ett större 

sammanhang och se dess användning inom samhälls- och yrkesliv samt ur ett historiskt 

perspektiv. 

(Skolverket, 2011) 

I dessa förmågor finns det ingen inbördes ordning eller rang dem emellan utan alla 

bedöms som lika viktiga att utveckla inom ramen för de olika kurserna som ges i matematik. 

Det finns heller ingen tydlig gräns mellan dem, utan de går ofta in i varandra och en uppgift 

kan många gånger behandla flera olika förmågor. (Skolverket 2011) 

Skolinspektionen har dock i flera rapporter, bland annat Undervisningen i matematik i 

gymnasieskolan (2010) pekat på att alla dessa förmågor inte får det utrymme de behöver i 

undervisningen, utan att alltför mycket tid spenderas på rutinuppgifter i läroboken.  Med detta 

menas att läroboken därmed används på ett sätt som innebär att eleverna får arbeta enskilt 

med att lösa samma typ av problem ett flertal gånger. Läroboken i sig kan ha god kvalité, men 

när den används på ovanstående sätt, utvecklas inte elevernas förmågor till fullo.  De får då 

inte ta del av en fullständig kurs och deras matematiska förmågor utvecklas inte på det sätt 

som det avses i GY11. 

Vidare beskriver Bergqvist E, Bergqvist T, Boesen, Helenius, Lithner, Palm & 

Palmberg (2009) att den undervisning som skolverket menar ska bedrivas inte alltid blir den 

som implementeras av läraren i klassrummet. Detta kan bland annat bero på att läroplanen kan 

tolkas olika av olika personer och att lärare saknar kompetens eller yttre förutsättningar för att 

kunna bedriva undervisningen utifrån den tolkning man gör av läroplanen. Detta kan i sin tur 

bero på att man saknar material, tid och lokaler för att kunna bedriva undervisningen på det 

sätt som avsetts. Här visar också Bergqvist et al. (2009) att undervisningen både bör ha ett 

kompetensmål och ett innehållsmål och att det i den undervisning som bedrivs i hög grad 

fokuseras på innehållsmålet, då detta är mycket mer konkret i läroplanen. I analysen kommer 
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man också fram till att fem sjättedelar av lärarna har en begränsad eller obefintlig kunskap om 

hur man skall bedöma kompetensmålen i undervisningen, vilket alltså medför att man således 

inte behandlar alla kompetenser likvärdigt i sin praktik. 

 

1.2 Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt behandlas det teoretiska ramverk för vilket undersökningen vilar på. Jag 

kommer här att först gå igenom Lithners (2007) teorier kring vilka olika sorts resonemang 

elever kan göra när de löser uppgifter. Vidare kommer jag att ta upp klassrumskulturen och 

den sociomatematiska normen som Cobbs teorier behandlar vilka presenteras i Skott, Jess och 

Hansen, (2010), Avslutningsvis beskriver jag Tall och Vinners (1983) teorier kring 

begreppsbildning och McIntosh (2007) teorier kring taluppfattning och bedömning. 

   

 

1.2.1 Teorier kring matematiska resonemang 
När det gäller matematiska resonemang och vad som räknas in i det begreppet, så är det inte 

någon entydig definition som används i dagens forskning, utan definitionerna kan variera 

beroende på vem som använder det. Somliga menar att det helt skall bygga på matematiska 

bevis och logiska argument medan andra har ett annat fokus och inte ger begreppet en lika 

strikt tolkning. Palm, Boesen och Lithner (2011) definierar ett ramverk där de skiljer strikt 

resonemang som fokuserar på matematisk bevisföring och plausibelt resonemang som även 

fokuserar på rimlighetsbedömningar och till exempel förmågan att skilja på en bra gissning 

från en dålig gissning. I det senare fallet behöver därmed inte resonemanget utgå från ett strikt 

logiskt argument utan man kan ändå argumentera för varför ett svar är mer rimligt än ett annat 

svar. (Palm, Boesen & Lithner 2011 s. 224) 

Detta resonemang har sin grund i Lithner (2007), där han anger ett ramverk för olika 

former av resonemang. Där definierar han ett antal olika sätt som en elev kan resonera kring 

en problemlösningssituation. Det första sättet han behandlar rör hur elever kan använda ett 

imitativt tillvägagångssätt för att resonera. Detta delar han upp i en memorerad metod och en 

algoritmisk metod. I den memorerade metoden, kan eleven direkt dra sig till minnes en 

tidigare lösning som man därefter kopierar och skriver ner utifrån de nya förutsättningarna. 

Detta kan till exempel behandla hur elever lär sig en definition eller ett bevis utantill och 

därefter kan återge beviset dock utan att förstå innebörden av det man memorerat. Ett annat 

exempel kan vara när en elev räknat ut ett korrekt svar men inte finner det rimligt då den 
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tidigare inte stött på denna typ av värden i denna typ av tal. Litner tar upp ett exempel från 

linjära funktioner där en elev beräknat värdet av k i en linjär funktion till 6, men finner det 

orimligt då han resonerar att värdet brukar ligga mellan 2 och -1. (Lithner, 2007 s. 258-259) 

Detta kan lika gärna appliceras på bråktal. Till exempel om elever skall jämföra eller räkna 

med tal med stora täljare och nämnare som 123/251, men endast är van att arbeta med t.ex. 

stambråk, dvs. tal som 1/4 en  1/3  osv.. Dessa gånger kan man inte applicera sin memorerade 

lösning, då den inte anses rimlig i de nya förutsättningarna.  

Vidare definierar Lithner en metod som handlar om algoritmiskt resonemang där 

eleverna istället drar sig till minnes en algoritm, dvs. en procedur som man lärt sig tidigare 

och utifrån den resonerar kring hur man kan lösa uppgiften. För algoritmiskt resonemang är 

det centrala att man memorerat en algoritm för hur man löser en uppgift och utifrån den 

skapar de olika argument, som behövs för att lösa uppgiften. Fokus hamnar därmed på 

algoritmen och inte på förståelsen av matematiken bakom. Ett exempel som Litner tar upp 

berör hur han på ett lätt sätt kan lära ut till en sjuåring hur deriveringsreglerna fungerar och att 

sjuåringen därmed enbart genom att dra sig dessa till minnes kan lösa en uppgift ur en kurs i 

matematik 3 på gymnasiet. Jag testade även själv detta på ett av mina barn och det var inga 

direkta svårigheter att förstå hur algoritmen fungerade, utan min elvaåring kunde ganska 

enkelt lösa en deriveringsuppgift av det enklare slaget efter att jag visat henne en gång hur 

hon skulle göra. Själva algoritmen i sig är alltså inte speciellt svår att förstå, men den säger 

alltså ingenting om man egentligen förstår vad det är man håller på med, för det gjorde 

absolut inte min dotter. Därmed blir även det resonemang man för där man endast har 

återkallat en algoritm svårbedömt, då det kan göras både med och utan förståelse för 

proceduren och vad man räknar ut. (Lithner 2007 s. 259-260) 

Som en motpol mot det imitativa resonemanget som beskrivits ovan redogör Lithner 

istället för det kreativa resonemanget (Lithner 2007, s. 265-267). Detta definierar han i korthet 

som en process där en elev ställs inför en ny situation och utifrån den tidigare kunskap 

studenten har, för ett resonemang och drar slutsatser som kan leda till nya kunskaper för 

studenten. Lithner ställer upp tre olika kriterier som krävs av ett resonemang för att det skall 

få kallas kreativt.  

1. Det skall skapa ny kunskap hos personen som för resonemanget, alternativt 

återskapa bortglömd kunskap. 

2. Det skall finnas argument som motiverar varför eleven använder resonemanget som 

bottnar i ett rimlighetstänk och detta motiverar varför man kan dra slutsatserna. 
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3. Det skall finnas en matematisk grund till argumenten. Resonemanget skall alltså 

vara matematiskt förankrat, även om det inte måste vara ett strikt bevis. 

När en elev får en uppgift där den får tillfälle att utföra ett kreativt resonemang så 

skapas därmed ny kunskap för eleven som gör att den ytterligare kan förstärka sin 

begreppsbild över hur den bakomliggande matematiken till varför en algoritm går att använda 

ser ut. Detta gör också att eleven har lättare att komma ihåg och förstå algoritmen i andra 

sammanhang och att matematikinlärningen på detta sätt inte enbart leder till korvstoppning 

utan att eleven kan förstå begreppen på ett djupare plan. (Lithner. 2007 s.266-269) 

Vidare pekar Lithner på att i den genomsnittliga läroboken i matematik för gymnasiet 

och högstadiet, så räcker det i en stor del av fallen att bara applicera ett algoritmiskt 

resonemang för att lösa uppgifterna och tolka problemen. Det är endast i ett fåtal uppgifter 

och då framför allt de avslutande uppgifterna i avsnitten som elever uppmuntras att föra ett 

mer kreativt resonemang där det finns behov av att se den bakomliggande matematiken och 

verkligen förstå de regler och algoritmer man använder. Därmed får många elever inte 

chansen att överhuvudtaget arbeta med denna typ av uppgifter i den normala 

klassrumssituationen då man inte hinner fram till dessa uppgifter under lektionerna. Därmed 

blir då det kreativa resonemanget något som endast de ambitiösa eleverna får en chans att 

utveckla. Anledningen till att elever behöver lära sig och jobba med kreativt resonemang är 

enligt en undersökning gjord av den amerikanska organisationen NCTM (2005) och som 

presenteras i Lithner (2007) att man genom detta utvecklar en större begreppsförståelse, en 

utökad förmåga till analytiskt tänkande, att man lär sig se och upptäcka mönster samt att skilja 

på vad som är ett bevis och vad som är resonemang utifrån en rimlighetsteori. Med detta som 

bakgrund blir det av stor vikt att eleverna får arbeta med ett kreativt resonemang för att få en 

bättre förståelse för den bakomliggande matematiken som styr algoritmerna man använder när 

man löser uppgifter. 

 

1.2.2 Klassrumskulturen 
En annan aspekt, som enligt Lithner (2007) är av vikt för att skapa ett kreativt resonemang, är 

miljön och hur klassrumssituationen ser ut. Här beskriver Litner Brousseaus ramverk för 

didaktiska situationer. Detta ramverk handlar om hur eleven lär sig på bästa sätt genom att 

man presenterar ett problem och att eleven utifrån att ta till sig problemet som sitt eget, dvs. 

att hon kan relatera till problemet ur vardagliga situationer, kan utveckla ny kunskap. För att 

detta skall ske så behöver dock eleven hjälp och guidning och det är då av vikt att läraren och 
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klassrummet erbjuder en miljö där man samarbetar och där lärarens guidning hjälper eleven 

att upptäcka den kunskap som läraren avser skall inläras under lektionstillfället.  

Denna klassrumskultur och dessa sociala matematiska normer kan man också knyta 

till Paul Cobbs teorier om socialkonstruktivism som presenteras i Skott, Jess och Hansen 

(2010), Här behandlas Cobbs teorier om hur sociala och sociomatematiska normer till stor del 

styr vad som händer i klassrummet under en matematiklektion. Han tar här avstamp i en 

modell där han beskriver klassrumskulturen i tre olika nivåer både utifrån ett socialt och ett 

psykologiskt perspektiv. Följande tabell som är hämtad ur Skott, Jess och Hansen (2010) 

beskriver perspektiven. 

 

Det sociala 

perspektivet 

Det psykologiska perspektivet 

1. Sociala normer i 

klassrummet 

Föreställningen om ens egen och andras roll i klassrummet 

och om den allmänna karaktären hos matematisk aktivitet 

2. Sociomatematiska 

normer 

Föreställningar om och värden förbundna med matematik 

och matematisk aktivitet 

3. Klassrummets 

matematiska praxis 

Matematiska begrepp och aktiviteter. 

Scott, Jess och Hansen (2010),  

Denna tabell tar alltså avstamp i en analys över vad som verkligen händer i 

klassrummet i ett socialt perspektiv. Detta är av vikt för lärandet och visas utifrån olika 

nivåer. Först tar man upp de sociala normerna för hur man skall vara och bete sig i 

klassrummet och hur man förväntas bete sig. Detta leder till att man tar den roll man tror sig 

ha och inte vågar uttrycka vad man tycker eller hur man tänker. I dessa fall behöver man 

enligt Cobb ”omformulera de sociala normerna i klassen” (Scott, Jess & Hansen 2010. s. 

125) då detta spelar en stor roll för hur undervisningen kan bedrivas.  

Det är av vikt att det i klassrummet finns en öppenhet som gör att alla vågar utrycka 

sin mening och hur man tänker. Om detta dock inte är förenligt med den syn man har på 

matematik och det sätt på vilket man förväntar sig att matematik skall läras ut så kan det 

därmed leda till svårigheter i lärandet. En elev som till exempel är van att bara gissa och 

försöka komma fram till vilket svar läraren är ute efter, kan då få problem när man ombeds 
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förklara sina tankegångar, motivera sina svar, följa andras tankegångar och bedöma om man 

håller med eller inte. Ifall man istället som lärare är mer intresserad av hur eleven tänker än 

svaret på frågan, så kan man alltså behöva tid på sig för att arbeta med de sociala normer som 

råder i klassrummet. (Skott, Jess och Hansen. s.125).  

Aspekter som rör den sociomatematiska kulturen i klassrummet behandlar mer hur bra 

en lösning är och vad som är ett acceptabelt svar på en fråga. Här har läraren en viktig roll då 

det sällan finns en klass med en entydig tolkning av vad som är bästa svar eller lösningsmetod 

för en fråga, men där en klass med ett öppet klassrumsklimat kan vädra många olika åsikter 

och metoder för att lösa uppgifter. Lärarens uppgift blir då att värdera lösningar och detta är 

inte alltid så lätt då man inte alltid tänkt på alla sätt som finns att lösa uppgiften på i förhand. 

(Skott, Jess & Hansen s. 126)  

Ett exempel på detta kan jag ta ur min egen undervisning där eleverna skulle lösa en 

procentuppgift där man kände till att 40 % av det totala beloppet var 800 kr och frågan gällde 

vad det totala beloppet var. I klassrumsdiskussion som följde kom det fram tre olika förslag 

på hur man kunde lösa uppgiften. Ett var att addera 40 % + 40 % + 20 % för att få fram hela 

100% och därmed hela beloppet. Denna metod hade inte jag tänkt på innan och då fick jag 

snabbt försöka avgöra värdet av metoden i jämförelse med att räkna till exempel 800/0,4 som 

var ett annat förslag som framkom av eleverna. I förekommande fall blev min lösning att jag 

framhöll att båda lösningarna var korrekta men att den senare var mer generaliserbar och går 

att använda i fler situationer, något som kan bli svårt i den förra, då den kräver att man skall 

kunna lägga ihop procenttalen till ett jämt hundratal. Denna typ av diskussioner visar alltså på 

vilken sociomatematisk norm som styr i klassrummet och hur denna påverkar lärandet och 

metodvalen som elever gör. 

I en klass kan enligt Cobb så småningom dessa normbildande lösningar bli till en 

praxis som man inte längre behöver argumentera för, utan detta är istället något som alla 

accepterar då man går framåt i kursen och sin matematiska utveckling och det är om denna 

praxis som nivå tre i Cobbs tabell ovan behandlar. (Skott, Jess & Hansen 2010) 

 

1.2.3 Begreppsbildning och bedömning kring bråktal 
Enligt Tall och Vinner (1983) gäller att vår uppfattning om ett begrepp inte alltid stämmer 

överens med definitionen av begreppet i fråga. Detta beror på att det finns många olika 

aspekter kring hur vi använder ett begrepp som gör att vi lär oss att känna igen begreppet och 

utifrån detta bygga upp en egen föreställning som ger begreppet mening för oss. När vi sedan 
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bygger på detta med nya intryck och erfarenheter där begreppet kommer till användning 

förstärker och modifierar vi vår bild av begreppet. Om vi då missuppfattat ett begrepp från 

början så kan det leda till problem med inlärningen av begreppet i ett senare skede. Många 

gånger har vi ju också börjat bygga upp en bild av vad ett begrepp innebär innan vi egentligen 

har fått någon korrekt definition av begreppet. Detta kan då leda till att missförstånden hamnat 

djupt i vår förståelse och är svåra att ändra på. Ett exempel skulle kunna vara att vi har lärt oss 

en algoritm för att någon beräkning, men vi har inte fått någon grundläggande förståelse till 

vad.  

Tall och Vinner (1983) tar till exempel upp problemet där en elev upptäckt att om du 

subtraherar ett tal från ett annat så blir svaret alltid mindre än det ursprungliga talet. Om man 

då gjort detta till en absolut sanning, då kan det lätt leda till missförstånd och svårigheter när 

man subtraherar ett negativt tal i ett senare skede av sin matematikinlärning. (Tall & Vinner 

1983 s. 294-295).  

Detta resonemang går också att knyta till bråkräkning, där elever lärt sig att tal i 

samma position skall adderas och att man således glömmer och inte förstår att man måste 

finna minsta gemensamma nämnare för talen innan additionen. Elever använder också olika 

strategier i olika situationer och man kan till exempel ha hittat en fungerande strategi för att 

lösa ½ +¼ korrekt, men inte kunna tillämpa denna på till exempel en uppgift som ½ +⅓. 

Detta kan då bero på att man har anpassat sina strategier utifrån sina tidigare och från början 

felaktiga bild av begreppet och fått det att fungera till en viss gräns. På grund av detta skall 

man vara försiktig med att generalisera för mycket i tidig ålder, då det man lär sig där ofta är 

ett grundstoff för den fortsatta begreppsbildningen och det därmed kan leda till svårigheter när 

begreppsbilden behöver vidgas och förstärkas. (Tall & Vinner (1983)) 

Detta är också något som belyses ytterligare av de teorier som McIntosh (2008) fått 

fram i sin forskning vid Tasmaniens universitet. Här beskrivs på ett överskådligt sätt de vanliga 

missförstånd som elever ofta får i sin taluppfattning. McIntosh tar avstamp i några generella 

ståndpunkter som bland annat handlar om att  

• De allra flesta elever vill lära sig matematik och utvecklas.  

• Alla elever stöter på svårigheter i sin taluppfattning i olika situationer, somliga 

ofta och andra mer sällan.  

• De flesta svårigheter är av enklare slag, men ibland kan dessa rota sig då de 

beror på brister i begreppsförståelsen. 

• Svårigheterna grundar sig oftast på bristande undervisning och erfarenhet.  

(McIntosh 2008 s. 3) 
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Med dessa grundläggande utgångspunkter tar McIntosh fram ett underlag där han går igenom 

de kända svårigheter och missuppfattningar som finns kring olika begrepp rörande elevers 

taluppfattning. I detta underlag tar han också fram ett antal tester där man kan analysera 

elevgrupper eller enskilda elevers kunnande för att se hur man på bästa sätt kan lägga upp 

undervisningen och ett antal tips på lektionsförslag som man kan använda sig av för att 

komma till rätta med och reda ut de missuppfattningar som en elev har kring något begrepp. 

(McIntosh (2008) s.7).  

När det gäller bråktal och elevers taluppfattning kring detta identifierar McIntosh ett 

antal olika problemområden och missuppfattningar. Utifrån detta identifierar han fyra 

aspekter som är grundläggande för elevers taluppfattning kring bråktal. Dessa visas i följande 

tabell som är hämtad ur McIntosh (2008).  

 

• Alla delar måste vara lika stora för att de ska vara bråkdelar (delarna 

behöver nödvändigtvis inte ha samma form och utseende i konkreta 

exempel) 

• Nämnaren visar i hur många delar en hel har delats. 

• Ju större nämnaren är när täljaren är densamma, dvs. ju fler delar helheter 

är delad i, desto mindre är bråket eftersom varje del blir mindre. 

• Täljaren visar hur många delar av helheten vi har 

McIntosh (2008),  

Här menar McIntosh att den mest grundläggande problematiken är att man inte riktigt har 

förstått att det är andelar man behandlar och att man därmed överför sina kunskaper från 

regler rörande naturliga tal så att 1/3 blir mindre en 1/10 eftersom att 3 är mindre än 10. 

Vidare belyser han vikten av att man kan förstå att olika bråk kan ha samma värde, då man 

delar in helheten i olika antal delar och att bråken således är utbytbara. Vidare diskuterar han 

hur en elev med god taluppfattning inte per automatik måste göra bråken liknämniga om två 

bråk jämförs utan också kan använda andra metoder om dessa är effektivare i sammanhanget, 

till exempel göra bråken liktäljiga eller jämföra med en halv.(McIntosh. 2008 s.45-48)  

För att analysera dessa svårigheter och reda ut vilka problem eleverna har, har McIntosh 

sammanställt en diagnos för varje årskurs, där elevens eventuella brister i taluppfattning 

kommer upp till ytan. Denna kan sedan ligga till grund för ett personligt samtal med eleven 

som är det bästa sättet att reda ut hur eleven tänker och därmed kunna lägga upp 

undervisningen på ett sätt som effektivt reder ut missförstånden som eleven hade i momentet. 
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Vidare ger sedan McIntosh ett antal konkreta förslag på hur man kan arbete med 

materialet.(McIntosh 2008)  

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med examensarbetet är att göra en undersökning kring hur eleverna påverkas av en 

resonerande undervisning inom bråkräkning, där man strävar efter att stimulera alla förmågor, 

däribland problemlösningsförmågan och framför allt resonemangsförmågan. Tanken är att 

man genom undervisningen ska ge eleverna större utrymme att utveckla dessa förmågor och 

därmed anpassa undervisningen utifrån de riktlinjer som skolverket anger kring hur alla 

förmågor bör utvecklas. Jag vill alltså studera hur elever arbetar när de uppmanas att använda 

resonemangsförmågan för att lösa uppgifter och problemsituationer genom att diskutera och 

motivera sina tankegångar gruppvis och i helklass. 

Utifrån detta kommer jag att studera vilka strategier eleverna använder när man pratar 

och resonerar kring matematiska tankegångar och studera hur klassrumskulturen ser ut. Jag 

ska också försöka ta reda på om man genom detta arbetssätt kan öka intresset för matematik 

hos elever genom att arbetssättet medför ett aktivt lärande, när det handlar om att man arbetar 

i grupp och alltså skall hjälpas åt att komma fram till lösningar.  

Slutligen vill jag också göra en jämförelse mellan denna resonerande metodik med 

enskilt procedurarbete i boken kring bråkbegreppet och se hur detta påverkar elevernas 

förståelse för begreppen och förmåga att använda dem i uträkningar. 

Detta mynnar således ut i följande frågeställningar: 

 

1. På vilket sätt fungerar en resonerande och problemlösande metodik för elevers 

inlärning i jämförelse med procedurarbete i läroboken kombinerat med lärarens 

genomgångar rörande bråkräkning och taluppfattning om bråktal? 

 

2. Hur resonerar elever när man genomför problemlösning i grupp angående uppgifter 

kring storleksordning på bråktal, beräkning av bråkdelar och addition/subtraktion av 

bråktal? 

 

3. På vilket sätt kan man påverka elevers intresse och delaktighet i matematiklektioner 

genom att ha en resonerande undervisningsmetodik, där man diskuterar uppgifter 

gruppvis och i helklass? 
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2. METOD 
 

För att besvara mina frågeställningar har jag tagit fram ett material där jag valt ut och 

utvecklat ett antal olika övningar, som jag tror gör att eleverna måste hitta nya strategier, för 

att lösa. Det går också att hitta flera olika sätt att lösa uppgifterna på, så de är relativt öppna. 

Detta gör att det kan skapas diskussioner kring vilket metodval man bör använda och vilka 

metoder som kan vara bäst att tillämpa i olika fall. Jag kommer att beskriva processen kring 

lektionsupplägget utförligt i avsnitt 2.2. Detta material har jag sedan använt i tre olika klasser 

på gymnasiet och jämfört med klasser som arbetar mer traditionellt med mer enskilt arbete i 

läroboken. Vilka klasser jag valt och varför kommer jag att redovisa i avsnitt 2.1 om Urval. 

För att sedan kunna utvärdera materialet så har jag gjort ett för- och eftertest, där elevernas 

kunskaper utvärderas samt enkätundersökningar och intervjuer med eleverna i de deltagande 

klasserna. För att bredda bilden ytterligare har jag också genomfört intervjuer med de berörda 

lärarna om deras synpunkter kring materialet och undervisningsmetoden.  Att på detta sätt 

använda fler olika metoder för att mäta det man är intresserad av ger också enligt materialet 

ett rikt stoff enligt Johansson och Svedner (2010). Vidare kan man genom att jämföra olika 

likartade grupper få en viss grund för generaliseringar, även om man inte bör dra för stora 

växlar på det man gör, då ett examensarbete är begränsat både tidsmässigt och 

innehållsmässigt. . (Johansson & Svedner. 2010. s.61-65) Mina olika utvärderingsmetoder 

kommer jag att redovisa i avsnitt 2.3. 

 

2.1 Urval 
Jag har genomfört studien på en gymnasieskola i en mellanstor stad i norra Sverige där jag 

också arbetar. Undersökningen har genomförts i tre olika klasser, en klass som är 

studieförberedande och två olika klasser som är yrkesförberedande. Därtill medverkar två 

kontrollklasser som arbetat med lärarnas genomgångar följt av enskilt arbete i läroboken. 

Dessa klasser kommer dels från ett yrkesförberedande och dels från ett studieförberedande 

program och är parallellklasser till de klasser där studien genomförs.. 

Underökningen har alltså genomförts på den skola där jag arbetar och detta kan 

innebära både fördelar och nackdelar. Fördelar därför att jag vet hur skolan är organiserad och 

därmed har kännedom om när man oftast arbetar med bråktal i klasserna och vilka lärare som 

arbetar på vilka program. Nackdelar kan vara att lärare på skolan redan känner till mig och att 

de åsikter som framkommer vid intervjuer kan bli subjektiva utifrån att jag redan har en 
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relation med lärarna. I slutändan övervägde dock fördelarna inklusive den geografiska närhet 

som finns från mitt hem till gymnasieskolan kontra nackdelarna som dock bör beaktas som en 

möjlig felkälla.  

När det gäller vilka klasser som medverkade i studien tyckte jag att det skulle vara 

intressant att undersöka både hur en studieförberedande, hädanefter kallad sf-klass och hur en 

yrkesförberande klass, hädanefter kallad yf-klass arbetade kring materialet. På grund av 

forskningsetiska skäl så anges dock inte vilka klasser som medverkade i undersökningen, utan 

jag anger bara ifall de kommer från en yf- eller sf-klass. Då jag ville ha parallellklasser, för att 

på bästa sätt kunna göra jämförelser, blev mitt första kriterium i urvalet av klasser och lärare, 

att det skulle finnas minst två klasser i åk 1 i det program läraren undervisade i. Således 

tillfrågades två lärare som båda gav sitt medgivande till att medverka i studien. Då urvalet här 

inte var slumpmässigt sätter det enligt Johansson (2010) vissa begränsningar för vilka 

generaliseringar man kan dra av arbetet och detta kommer jag ta hänsyn till i min analys. 

Vidare medverkar också en klass jag själv undervisar i, i studien då detta inte krävde så 

mycket merarbete och då fler medverkanden kan ge arbetet en högre validitet. Att undersöka 

en grupp jag själv undervisar i kan dock leda till problem, då jag har en maktposition i 

gruppen och elever därmed kan begränsas i vilka åsikter man vågar framföra i enkäter och 

intervjuer. Detta är också något som beaktas i analysen. Genom att undersöka dessa grupper 

tror jag att jag får ett tillräckligt stort urval för att kunna dra vissa slutsatser och även om en 

ännu större urvalsgrupp ytterligare hade förstärkt arbetets validitet, så tror jag att materialet i 

så fall hade blivit så pass omfattande att det inte hade rymts inom ramen för ett 

examensarbete.  

 När jag i ett senare skede skulle välja ut elever som skulle intervjuas gjordes med 

hjälp av de medverkande lärarna, då dessa känner eleverna bäst och således har en känsla för 

vilka elever som kan tänkas vilja ställa upp och som de tror kan bidra och våga öppna sig i en 

intervjusituation. Det urvalskriterium jag satte upp för lärarna, var att de skulle välja tre elever 

som läraren ansåg var på olika nivåer kunskapsmässigt, så det kunde bli en bra spridning. 

Problemet med detta är att det kan bli subjektivt, då lärarnas urval inte alltid återspeglar 

verkligheten, men en av lärarna valde särskilt ut en elev som varit öppet kritisk mot metoden, 

så förhoppningsvis kommer alla åsikter fram i intervjuerna. Även här var jag mycket noga 

med att påpeka för eleverna att det var helt frivilligt och det var också elever som inte ville bli 

intervjuade och då valde jag någon annan. Detta bortfall av elever är också något som jag 

belyser och tar hänsyn till i min analys.  
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2.2 Lektioner och uppgifter 

För att kunna genomföra undersökningen och uppfylla mina frågeställningar framställde jag 

ett material där jag plockade uppgifter jag tyckte uppmanade till diskussioner och resonemang 

från olika källor eller uppgifter som jag själv utarbetat. Materialet ser till viss del olika ut för 

yf-klasserna och sf-klasserna, då lärarna själva fått vara med och utforma vilka delar de tycker 

är relevanta. Med detta som bakgrund ansåg de utifrån sina personliga erfarenheter att somligt 

material inte var aktuellt, då eleverna bedömdes ha olika förkunskaper och till exempel det 

inledande materialet som eleverna arbetade med på yf-programmet bedömdes som för lätt för 

sf- klassen. Jag hade också gjort i ordning ett material av svårare karaktär som läraren dock 

bedömde som för svårt och som således inte användes överhuvudtaget. Materialet som i 

slutändan användes i de olika klasserna finns i sin helhet i bilaga 1. 

 

2.2.1 Förtest och eftertest 
 För att mäta elevernas kunskap när vi startade avsnittet började jag med att göra ett förtest, 

där eleverna fick besvara sju olika frågor som gällde taluppfattningen av bråktal. Lärarna som 

medverkade i studien ansåg utifrån tidigare erfarenheter, att elevers taluppfattning kring 

bråktal och bråkräkning var ett moment där många elever hade svårigheter och därmed inte 

alltid de förkunskaper man borde kunna förvänta sig från grundskolan. Därför inleddes testet 

med ett antal frågor från det diagnosiska test för åk 8 som McIntosh har satt samman för att 

analysera elevers kunnande. (McIntosh 2008 s. 226-227).Uppgifterna blir progressivt mer 

avancerade och bygger på en taluppfattning där man skall rangordna bråk för att se hur stora 

de är, att se bråktalet som en del av en helhet samt någon uppgift om hur man adderar bråktal. 

Slutligen innehåller det också ett par problemlösningsuppgifter, där en är av flerstegskaraktär 

för att även kunna mäta progressionen hos högpresterande elever med en redan god 

taluppfattning.  

De tre sista uppgifterna har jag gjort själv och de testar även 

problemlösningsförmågan och hur man kan tolka en text och inte enbart förståelsen för 

bråktal, även om de behandlar hur man sätter in talen i ett sammanhang. Testet finns i sin 

helhet i bilaga 2. I slutet av den tredje lektionen, i undersökningens slutskede så genomfördes 

samma test igen för att på så sätt mäta hur mycket eleverna hade lärt sig under 

undervisningsmomentet. Samma upplägg gjordes för eleverna i parallellklasserna som 

arbetade med rutinuppgifter i läroboken med ett förtest innan de började första lektionen och 

ett eftertest när de avslutat den sista lektionen. Att på detta sätt mäta lärande via ett för- och 
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ett eftertest kan vara problematiskt av olika anledningar. Dels kan eleverna efter lektionen 

diskutera provet sinsemellan och berätta de korrekta svaren för sina kamrater, vilka sedan 

minns svaren till nästa prov. Dels kan ett test alldeles efter ett moment göra att det endast är 

via ytinlärning eleven kan svaren och det går då inte att avgöra om eleven verkligen har 

förstått. Å andra sidan kan man heller inte få in allt som eleven lärt sig angående bråktal 

endast i ett test och det kan även bli missvisande utifrån det perspektivet. Jag väljer ändå att 

använda denna metod, då den blir ett bra analysredskap, men jag tar hänsyn till ovanstående 

problematik i min analys. 

 

2.2.2 Process kring lektionsupplägget 
För att skapa ett material som skulle kunna användas till att besvara mina frågeställningar så 

använde jag mig av flera olika metoder. Efter samråd med en kollega så bestämde jag mig för 

att använda mig av en övning om ekvivalens från läroboken Matematik 5000 (2011) och 

komplettera denna med en del laborativt material, för att förstärka möjligheterna till 

resonemang och reflektion kring uppgiften. Laborativt material är också något som McIntosh 

(2008) pekar på som ett bra hjälpmedel för att upphjälpa elevers taluppfattning kring bråktal. 

Jag använde mig även av McIntosh (2008) rekommendationer i andra uppgifter, till exempel 

när elever får använda sig av lappar för att flytta runt bråktal, så att det kan bli ett resonemang 

kring storleksordningen mellan bråktalen. Jag använde mig också av en 

problemlösningsuppgift ifrån Hagland, Hedréns & Taflins (2005), då dessa problem är 

skapade för att uppmana till kreativt resonerande.  Vidare studerade jag vad skolverket 

uttrycker kring resonemangsförmågan och då det där bland annat står att man skall kunna 

följa och tyda andra elevers resonemang skapade jag också en uppgift där man fick se ett antal 

elevlösningar och utifrån det avgöra hur eleverna kan ha resonerat. Vidare tog jag också fasta 

på uppgifter som presenterats av Hodgen och William (2006), där de anger exempeluppgifter 

på hur man kan arbeta med ett resonerande förhållningssätt. Många av de uppgifter jag 

använder kommer alltså från andra källor och detta är också något som Johansson & Svedner 

(2010) förespråkar då god forskning utgår från att man använder etablerade metoder och 

material. Mitt arbete kring lektionerna kommer att redovisas fullständigt i inledningen av 

resultatavsnittet. 
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2.3 Metoder för undersökningen 
I detta avsnitt kommer jag att presentera de metoder jag använt när jag samlat in material som 

jag använder i min analys. 

 

2.3.1 Observationer 
För att kunna besvara alla mina frågeställningar och i synnerhet den om hur elever resonerar 

när man löser uppgifter valde jag att observera alla lektioner i klasserna där studien 

genomfördes. Detta kräver särskild hänsyn till de inblandade utifrån ett forskningsetiskt 

perspektiv och jag gjorde flera olika etiska ställningstaganden innan jag beslutade mig för att 

genomföra observationen. Dessa kommer att behandlas särskilt under punkt 2.5 Etiska 

ställningstaganden.  Som ett grundläggande hjälpmedel hade jag en videokamera för mina 

observationer, då jag filmade i klassrummet. Jag använde mig av det som Johansson och 

Svedner (2010) kallar “Critical incidents” som utgångspunkt för observationerna. Detta 

innebär att man observerar alla elever i tur och ordning men att man då något man vill studera 

inträffar fäster extra vikt vid denna händelse. 

Utifrån detta perspektiv valde jag således att fokusera observationerna till de tillfällen 

då eleverna verkligen resonerade kring uppgifterna. De gånger då de ägnade sig åt andra saker 

än det lektionen var avsedd för, gick jag istället vidare till nästa observationspunkt. Då jag 

ville få med flera olika elevers resonemang följde jag inte alltid resonemanget till sin 

slutpunkt, utan om det efter någon minut avstannade gick jag vidare till nästa grupp. Jag valde 

också att framför allt fokusera på hur eleverna diskuterade sinsemellan. De gånger läraren var 

närvarande, hoppade jag ibland över en grupp för att istället komma tillbaka i ett senare skede 

och följa resonemanget därifrån. Om jag märkte att det pågick ett intressant elevresonemang 

med hjälp av lärarens handledning så följde jag ändock detta då min utgångspunkt var att 

studera de kritiska händelserna i klassrummet. 

Då jag även var lärare för en av yf-grupperna kunde jag inte använda mig av samma 

metod här, utan då satte jag istället kameran på ett stativ längs bak i klassrummet. Kvalitén på 

denna video blev dock så dålig så att jag inte kommer att använda den i analysen av hur elever 

resonerar kring uppgifterna.  Detta blir ett bortfall som jag är medveten om, och accepterar. 

Det hade kunna avhjälpts genom att jag antecknat de intressanta resonemang som framförts 

efter lektionen, men då jag inte upptäckte att det filmade materialet blivit av så dålig kvalité 

förrän efter att lektionsserierna var över försvann även detta alternativ och därför kommer jag 

bara studera de resonemang som sker i den andra yf-klassen och i sf-klassen i mina 
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observationer.  Jag filmade också lektionerna i parallellklasserna då eleverna arbetade enskilt i 

läroböckerna, vid några tillfällen. Detta för att på ett bättre sätt kunna besvara, dels 

frågeställningen om man genom den resonerande metodiken kan öka elevers lärande och dels 

om man kan påverka deras motivation och lust till lärande med metodiken.    

 

2.3.2 Enkäter 
Ungefär en vecka efter att undersökningen var avslutad genomförde jag också enkäter med 

alla elever som hade medverkat i studien. Deltagandet, som var helt frivilligt, skedde alltså på 

elevernas lektionstid och därmed var större delen av min målgrupp där, vilket reducerade 

bortfallet. De enda elever som således inte deltog var de som var frånvarande just denna dag, 

vilket endast var ett par stycken och det ansåg jag vara ett rimligt bortfall, då svarsfrekvensen 

ändå blev över 90 procent, så jag gjorde inget försök att låta dessa elever besvara enkäten i 

efterhand. 

Enkätundersökningen kommer att bli min huvudkälla tillsammans med elevintervjuer 

för att besvara frågeställningen om man kan öka elevers intresse och motivation genom 

undervisningsmetodiken, men frågorna jag ställer i enkäten behandlar även övriga 

frågeställningar i syftet. 

Initialt planerade jag att endast ha stängda frågor i undersökningen, då dessa är enklare 

att analysera och dra slutsatser ifrån i efterhand. När jag sedan konstruerade enkäten 

upptäckte jag hur lätt det är att ställa ledande frågor eller att frågorna kan missförstås vilket 

leder till att något annat än det man avsett besvarats och att resultatet därmed inte säger 

någonting, då olika personer kan ha förstått frågorna olika. Enligt Johansson (2010) så är 

också detta kända fällor som man lätt hamnar i när man använder enkätmetoden.  Här varnar 

han också för öppna frågor, men då jag med enkäten även vill få en överskådlig bild av vad 

eleverna tyckte och tänkte om metoden blir min lösning att ändå använda öppna frågor och 

sedan kategorisera dessa i efterhand. Jag kan därmed inte med säkerhet undvika missförstånd, 

men när jag kategoriserar frågorna så kan jag se vad eleverna vävt in i de svar de anger. 

Vidare varnar Johansson och Svedner (2010) för att använda ett för litet underlag, men då min 

enkät går ut till samtliga som deltar i undersökningen och svarsfrekvensen dessutom blev hög, 

anser jag inte att detta blir något problem.  

De frågor jag således ställde i enkäten kommer att gås igenom nedan. De tre inledande 

frågorna var öppna och jag lämnade 3-4 rader för eleverna att skriva svar på och de 

formulerades som följer.  
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• Vad tycker du om matematik? 

Denna fråga ställde jag för att få en överskådlig bild av vad eleverna tycker om matematik 

och utifrån det kunna härleda vad de lägger in i begreppet matematik och hur de utifrån det 

tänker kring matematiklektioner. Eftersom frågan är öppen kan man också få in ett bredare 

spektrum av åsikter och behöver inte begränsa sig till exempel till om det är roligt eller 

tråkigt, lätt eller svårt, utan eleverna får själva skriva ner sina tankar kring ämnet. Eftersom 

frågan är så pass öppet skriven så tillåts man även ta in den matematik man stöter på i 

vardagen eller utanför skolsammanhanget. Ett problem jag stötte på var att många elever 

likställde skolmatematik och matematik och att det därmed blev viss förvirring när andra 

frågan skulle besvaras. Då frågan kom upp i samband med enkäten klargjorde jag muntligt 

skillnaden jag avsett mellan frågorna. Den andra frågan i enkäten var:   

• Vad tycker du om matematiklektioner? 

Denna fråga kan till stor del tyckas likna den första frågan, men här kan man ta ett tydligare 

avstamp i att det är just matematiklektionerna man vill ha elevernas åsikter kring. Även denna 

fråga valde jag alltså att ha öppen för att inte på något sätt styra in eleverna på något spår. Jag 

förtydligade också under utförandet av enkäten att det inte var de lektioner de haft med den 

resonerande undervisningsmetoden, utan övriga lektioner som de haft på gymnasiet och 

tidigare på grundskolan som frågan berörde. Syftet med denna fråga är just att jag skall få en 

bakgrund och något att jämföra elevers svar med, när det gäller om man kan öka elevers 

intresse för matematik. 

• Vad tyckte du om lektionerna vi hade om bråktal? 

Här vill jag mer specifikt att eleverna skall besvara vad de tyckte om arbetssättet och de 

lektioner som de genomfört med metodiken.  Detta för att få ett material som jag kan jämföra 

med svaren på föregående fråga. När det gäller fråga fyra och fem i enkäten så var dessa 

formulerade som följer: 

• Hur mycket tycker du att du lär dig av enskilt arbete i läroboken? Gradera från 1 till 5 

där 1 är väldigt lite och 5 är väldigt mycket 

• Hur mycket tycker du att du lär dig av diskutera uppgifter och lösningar med dina 

klasskamrater?  Gradera från 1 till 5 där 1 är väldigt lite och 5 är väldigt mycket 

• Hur mycket tycker du att du lär dig av arbeta med problemlösning. Gradera från 1 till 

5 där 1 är väldigt lite och 5 är väldigt mycket 

Dessa tre frågor fyller i princip samma funktion som fråga två och tre, men här fokuserar jag 

istället på elevens lärande och sätter elevens egen åsikt kring hur hon lär sig i fokus. Här 

väljer jag också att låta eleven gradera sin inlärning då jag planerar att analysera det hela på 
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ett mer kvantitativt sätt. Denna analys används sedan som ett kompletterande material till för- 

eftertestet med syftet att besvara frågeställningen om hur mycket eleven lär sig. Detta då för- 

eftertestet i sig inte får fram alla kunskaper en elev har.  

Slutligen ställer jag två frågor som ytterligare berör arbetssätten nämligen: 

• Vilket arbetssätt förknippar du främst med en matematiklektion. Välj ett alternativ 

• Vilket/Vilka arbetssätt skulle kunna bidra till att din motivation för matematik ökar? 

Du får välja flera alternativ. 

Dessa frågor har jag alltså istället kopplat till vilka arbetssätt de är vana vid att arbeta med 

och också vilka arbetssätt som kan göra dem motiverade. Här ger jag ett antal olika alternativ 

som eleverna får välja mellan och dessa finns bifogade i den fullständiga enkäten i bilaga 3. 

Dessa frågor har jag med för att de skall visa en bild av hur elever är vana att jobba, vilket kan 

vara av intresse då man analyserar resultatet kring elevernas åsikter om arbetssätten, Den sista 

frågan ställer jag för att eleverna själva skall få ta ställning till vad som gör att de blir 

motiverade till att lära sig matematik, så att jag därigenom kan se vad som påverkar intresset 

för ämnet. . 

 

2.3.3 Intervjuer med elever 
I enkäten så ställde jag frågor som berör elevers åsikter, vilka jag sedan kategoriserar och 

analyserar med en kvantitativ metod. Svaren kommer dock också att analyseras kvalitativt, 

där jag studerar enskilda elevers svar som är av särskilt intresse och kan belysa någon av mina 

frågeställningar. Enligt Johansson och Svedner (2010) kan det dock lätt bli misstolkningar och 

få orkar beskriva sitt synsätt eller sina åsikter fullständigt i en enkät. Här menar de att det 

finns en tumregel som säger att man, om man är intresserad av till exempel åsikter och 

synsätt, snarare bör välja intervjun som metod. (Johansson & Svedner. 2010 s. 24) Då jag 

ändå, utifrån tidigare resonemang valde att göra en enkät med öppna frågor väljer jag, för att 

få mer reliabelt resultat, att komplettera mina enkäter med ett antal elevintervjuer.  

Utifrån mina urvalskriterier som nämnts i avsnitt 2.1 urval, så väljer lärarna ut tre 

elever från varje klass som skall fördjupa sina svar på enkätfrågorna. Tidsmässigt så pågår 

intervjuerna i mellan 10 minuter till 25 minuter, beroende på hur utförligt eleverna svarade, så 

man kan säga att det blev en sorts kortintervjuer. Detta ledde till att vi inte alltid kom på 

djupet med alla föreställningar och synsätt som eleverna presenterade, men jag anser 

fortfarande att det ger arbetet en mer kvalitativ prägel, då det endast är ett begränsat område 

som diskuteras och det därmed var svårt att tömma ut så mycket mer av intervjuerna.  
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I Intervjun utgår jag från samma frågor som de som ställdes i enkäten, men vid de 

tillfällen eleven ger kortfattade svar, eller då jag upplever att svaren kring en fråga inte är 

uttömda, så ställer jag kompletterande frågor till eleven. Dessa frågor är av karaktären, Hur? 

På vilket sätt? och Kan du ge några exempel? och gör att eleverna måste motivera det de säger 

ytterligare och detta ger mig en bredare bild kring elevens synsätt och åsikter kring matematik 

och matematiklektioner. Alla intervjuer spelades in på en ljudfil och dessa har jag 

sammanfattat i resultatdelen av arbetet, utifrån vilka kommentarer som är intressanta i min 

analys. 

 

2.3.4 Intervjuer med lärare 
Den sista metoden som jag använde var att jag även intervjuade de två lärare som utförde 

undervisningen. Här gjorde jag intervjuer som gick betydligt mer på djupet och intervjuerna 

varade i mellan 1 timme och 30 minuter och 2 timmar. Syftet med detta är att jag vill få fram 

vad lärarna tycker och tänker kring metoden som jag tillämpat och hur de brukar arbeta. 

Mycket av den analys jag senare kan göra blir också beroende av lärarnas förhållningssätt till 

metoden. Därför blir deras åsikt av än större vikt för hur framgångsrik metoden blir och får 

därmed en central betydelse när mina frågeställningar skall besvaras. 

I intervjun använde jag mig av en relativt strukturerad metod, där jag hade fasta 

områden som jag ville att vi skulle ta upp och utifrån dem hade jag formulerat ett antal frågor. 

Jag var dock mycket noga med att under intervjun vara lyhörd och låta lärarna svara i lugn 

och ro och verkligen tänka efter kring vad de tycker om olika aspekter som vi tog upp. Vidare 

ställde jag även här fördjupade frågor om jag inte tyckte att ämnet var helt uttömt och jag var 

noga med att inte stressa fram lärarna till nästa fråga. Jag använde mig också vid ett antal 

tillfällen av spegling, där jag upprepade och sammanfattade det som lärarna hade sagt innan vi 

gick igenom nästa frågeområde. Detta är en bra metod enligt Johansson då det ger den 

intervjuade ytterligare tid att tänka igenom att den fick med allt relevant och bekräftar att den 

som intervjuar har förstått. 

Vidare anser Johansson & Svedner också att det finns en fara i att ha alltför mycket 

struktur i en intervju om man vill kunna ha ett kvalitativt perspektiv för att komma åt synsätt 

och åsikter, vilket är vad jag är intresserad av. De menar här att man då lätt blir för 

enkelspårig och inte tar hänsyn till alla perspektiv som finns kring en fråga. Men jag anser att 

då jag anlägger ett lyhört förhållningssätt och följer upp med följdfrågor, ändå får fram de 

kvalitativa åsikter som jag vill att intervjun skall belysa.  
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De frågor och frågeområden som jag använder i intervjun är följande: 

• Bakgrund 

Här tar jag upp olika frågor som behandlar utbildning och hur länge man varit verksam som 

lärare.  

• Hur man brukar du genomföra lektioner? 

Här låter jag läraren till att börja med tala fritt och förklara, därefter går jag in ställer 

stödfrågor av typen, Vad började du med? Hur avslutade du? osv.  för att reda ut hur en 

standardlektion ser ut och även ge läraren utrymme för att beskriva de lektioner man har med 

ett annat upplägg än det ordinarie. 

• Metoden som jag tillämpade 

Här frågar jag hur lärarna anser att metoden fungerade och hur de upplevde att det fungerade 

utifrån olika aspekter. Det är här som mitt största fokusområde finns och det är också här som 

den mesta tiden under intervjun spenderas. Under stora delar av intervjuerna blir det mer som 

ett samtal där vi diskuterar och lärarna får framföra sina åsikter kring vad som var bra och 

dåligt med metoden. Här kan det finnas en fara att mina åsikter lyser igenom och att resultatet, 

därmed blir subjektivt, men jag försöker att anta en professionell roll där jag framför allt 

lyssnar och ställer klargörande frågor.  

• Elevernas åsikter och resultat 

Här får lärarna belysa hur de upplever att eleverna har responderat på metoden och de 

återknyter också till resultaten på proven de haft i avsnittet. 

Utifrån dessa frågor kommer jag således att knyta lärarnas synpunkter för att med ytterligare 

en källa belysa mina analyser.  

 

2.4 Analysmetod 
Jag har genom mina utvärderingsmetoder fått fram material som jag har analyserat i resultatet 

och i förlängningen dragit slutsatser ur i diskussionen. När det gäller för- och eftertestet så har 

jag använt det som en måttstock för att påvisa hur elevernas lärande påverkas av 

undervisningsmetoden. Jag har således fört in resultatet på förtestet och eftertestet i ett 

excelark för att kunna studera elevernas progression inom området. Jag har avkodat elevernas 

namn och klass i excelarket och använde mig av initialerna för att kunna identifiera så att rätt 

förtest hänger ihop med rätt eftertest. I ett fall hade en elev glömt att skriva namn och detta 

behandlas som bortfall, vilket även de elever som endast deltog på ett av testen, till exempel 

på grund av sjukdom, gör. Bortfallet kommer att redovisas tillsammans med övriga resultat. 
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Analysmetoden jag sedan använde mig av var att jag beräknade medelvärde för resultatet på 

både för och eftertestet för att se hur mycket varje klass medelpoäng förändrades. Vidare 

studerade jag också hur progressionen blev för enskilda elever, framför allt så studerade jag 

om någon fick mindre på eftertest än på förtest och försökte analysera vad detta beror på.  

När det sedan gällde observationerna så har jag studerat mitt inspelade material och 

utifrån mina frågeställningar bedömt vilka episoder som är intressanta att ta upp i arbetet. 

Dessa har därefter transkriberats innan de har citerats och använts i arbetet. 

Transkriptionsprotokollet bifogas detta arbete som bilaga 4. Därutöver har jag också utifrån 

mina upplevelser på plats samt det jag kan se på videoinspelningarna gjort vissa generella 

observationer, där jag inte studerat en specifik händelse, utan snarare drar slutsatser utifrån en 

rad händelser som jag uppmärksammat och som är av intresse för arbetet, exempelvis hur jag 

upplevde klassrumsatmosfären i de berörda klasserna.  

Vidare har jag också analyserat de enkätundersökningar jag gjort, där jag dels 

analyserat elevernas gradering av hur mycket de tycker de lär sig av olika metoder. Detta har 

gjorts dels utifrån materialet i sin helhet och dels utifrån hur de olika klasserna var för sig 

graderar svaren. Vidare har jag kategoriserat svaren jag fått in angående vad eleverna tyckte 

om matematiklektioner och om lektionsserien om bråktal, i tre olika kategorier, positiv, 

neutral och negativ. Mer om hur denna kategorisering har gått till finns i resultatavsnittet. De 

resultat jag kom fram till utifrån ovanstående kvantitativa analys har jag redovisat i tabeller 

och diagram. Jag har också gjort ett antal korstabeller för att ytterligare studera vilka samband 

som finns i mitt material. Vidare har jag också använt mig av enkäterna på ett kvalitativt sätt 

på det viset att jag citerat kommentarer som eleverna angett i de fria enkätfrågorna för att 

ytterliga förstärka min analys.  

När det gäller intervjuerna med elever och lärare så har även de spelats in och jag har 

lyssnat på dem i efterhand och därifrån sammanfattat vad lärare och elever sagt, där jag har 

lyft fram de yttringar och åsikter som blir intressanta för resultatet och således tagit bort 

överflödigt material som inte bedömts som relevant för arbetet. Dessa sammanfattningar har 

jag sedan återgett i resultatet.  

 

2.5  Etiska ställningstaganden 
Under tiden som undersökningen genomfördes så fick jag ta flera etiska ställningstaganden, 

då jag använde flera metoder som kan inkräkta på människors privatliv. De riktlinjer man som 

forskare skall följa finns listade av vetenskapsrådet och där har jag använt mig av rapporten 
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God Forskningssed (2011). Där anger man bland annat att vid observationer i skolmiljö är det 

lämpligt att avidentifiera forskningsobjekten, då observationer och intervjuer inkräktar på en 

persons privatliv och därmed den personliga integriteten. (Vetenskapsrådet (2011) s.43) 

Utifrån detta har jag också valt att i avsnitt 2.1 inte ange på vilken skola eller i vilka klasser 

som undersökningen har genomförts. I allt transkriberat material och i alla resultat används 

också avkodade namn över personerna som medverkar i forskningen.  

Vidare så skall all forskning och i synnerhet forskning i institutionsmiljöer som den 

som skolan innebär vara frivillig samt möjlig att avbryta om man ändrar sig och inte längre 

vill medverka. Då de medverkande också är under 18 år bör även målsman upplyses om att 

forskning skall bedrivas och vad syftet med den är. För att tillgodose dessa krav informerade 

jag först eleverna i de berörda klasserna muntligt, där jag förklarade vad jag skulle göra och 

vad syftet med det hela var.  Därutöver skickade jag också hem ett brev till föräldrarna där jag 

beskrev undersökningens syfte kortfattat och förklarade vilken metodik jag skulle ha med 

observationer och intervjuer. Bifogat brevet var också en fullmakt där föräldrarna fick skriva 

på sitt samtycke till deras barns medverkan. I brevet angav jag dessutom fullständiga 

kontaktuppgifter så att alla elever och föräldrar kunde nå mig om de hade några som helst 

frågor kring undersökningen. Brevet och fullmakten finns bifogade som bilaga 5.  

En annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till i detta avseende är att jag dessutom 

filmar elever vilket enligt vetenskapsrådet ytterligare kan inkräkta på elevers privatliv, då det 

finns en möjlighet att de kan bli igenkända om någon granskar materialet. (Vetenskapsrådet 

(2011) s, 42) Därmed bör detta undvikas om samma resultat hade kunnat uppnås på annat sätt. 

I mitt fall tror jag dock inte att jag hade kunnat få samma resultat om jag hade använt en 

annan metod till exempel observationsprotokoll. Detta då ett av mina huvudsyften är att 

analysera hur eleverna resonerar och det är svårt att anteckna elevernas resonemang i sin 

helhet och att jag skulle kunna missa många viktiga aspekter om jag bara kortfattat observerat 

till exempel vilken sorts resonemang de genomförde och pricka in det på något sorts 

förbestämt protokoll. En annan aspekt som försvårar användandet av en alternativ metod är 

tidsaspekten och det faktum att lektionerna ägde rum med kort intervall där jag hade fått svårt 

att analysera mitt material direkt efter observationerna.  

Vidare använde jag mig av enkätmetoden och även här var jag tydlig mot eleverna att 

det var helt frivilligt att medverka och att man fick avbryta närhelst man ville. Detta för att 

följa direktivet som gäller att all forskning måste ske på en frivillig basis. När det sedan gällde 

intervjuerna så genomförde jag i stort sett samma förfarande, där jag enskilt frågade de elever 

som lärarna valt ut om de ville medverka i studien. När det gällde klassen jag själv undervisar 
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i, så var det också två elever som valde att inte ställa upp på intervjun, vilket kan få 

konsekvenser för reliabiliteten i arbetet och detta kommer jag ta hänsyn till i min analys. 

Intervjuerna spelades också in, vilket godkändes av samtliga informanter.  

När det gäller de medverkande lärarna så skyddas även deras integritet då de inte 

namnges i arbetet. Innan de gav sitt medgivande till medverkan hade jag också informerat 

dem om vad syftet med arbetet var och vilka metoder jag planerade att använda mig av. Även 

de blev upplysta att det var okej att när som helst avbryta sin medverkan i studien.  
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3. RESULTAT 
 

I detta avsnitt kommer jag först att redovisa det material jag sammanställt och hur lektionerna 

som underökningen innefattar gick till. Jag kommer att redovisa dem en efter en och också 

påvisa vilka olika källor jag använt när jag gjort uppgifterna. Därefter kommer jag att redovisa 

de resultat jag fått fram med hjälp av mina olika mätmetoder och med hjälp av dem försöka 

besvara mina frågeställningar. Dispositionen för avsnittet blir att jag utifrån frågeställning 

kopplar de fakta jag fått fram till just det området och analyserar denna ur växelvis ett 

kvantitativt och ett kvalitativt perspektiv. 

 

3.1 Lektioner och Undervisningsmaterial 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva innehållet i lektionsserien som jag har tillämpat. Jag 

kommer även att ta upp vilken bakgrund uppgifterna har och vilken bakomliggande tanke som 

gjorde att jag använde just dessa uppgifter. 

 

3.1.1 Lektion ett 
Lektionen inleddes med förtestet jag utarbetat innan lektionsserien tog sin start. Lärarna 

började då med att skriva upp fem olika tal i olika former, två bråktal, ett tal i blandad form 

samt ett naturligt tal och ett decimaltal på tavlan. Därefter skickade läraren ut frågan till 

eleverna, vilka av talen som var bråktal. När detta var utrett frågar läraren vilka av talen som 

kan skrivas som bråktal och utifrån detta definieras sedan rationella tal som en kvot a/b. Detta 

görs för att eleverna skall ges tillfälle att diskutera och upptäcka vad som egentligen är ett 

bråktal. Detta kan också knytas till begreppsförmågan i Ämnets syfte för matematik, där det 

anges att man skall känna till definitioner av matematiska begrepp.  

I nästa fas ritar läraren upp en rektangel med 10 rutor varav 6 är färglagda och eleverna skall 

utifrån detta komma fram till vilka bråktal som illustreras i bilden och uppmanas att tänka 

fritt. Denna uppgift har sin grund i Hodgen och Williams (2006) idéer och läraren uppmanar 

eleverna att tänka fritt och försöka se bråktalet i bilden ur så många perspektiv som möjligt. 

Därefter arbetar eleverna med en uppgift som är hämtad ur läroboken Matematik 5000, (2011) 

där man skall undersöka en chokladkaka och komma fram till ekvivalensen mellan olika 

bråktal med samma värde. Uppgiften bygger på ett laborativt tillvägagångssätt och eleverna 

delas in i grupper om tre till fyra stycken och får en chokladkaka per grupp som man kan 

bryta sönder och på sätt se att 1/2 motsvarar 2/4 osv. Enligt Ämnets syfte på skolverket så ska 
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också laborativa aktiviteter vara ett inslag i undervisningen och McIntosh (2008) pekar på 

ekvivalensen mellan bråktal, som en viktig aspekt för att öka elevers taluppfattning kring 

bråktal. Uppgiften finns i sin helhet i bilaga 6. Lektionen och den planering lärarna fick finns i 

sin helhet i bilaga 1. 

 

3.1.2 Lektion två 
Den andra lektionen behandlade mer uppgifter kring hur man jämför bråk med varandra och 

syftade till att eleverna skulle finna olika metoder för att jämföra ett antal olika bråktal. Även 

här använde jag till viss del ett laborativt material då eleverna fick 7 olika lappar och på dem 

fick skriva upp talen, där ett var över ett, övriga mellan 0 och 1 och två av talen har ekvivalent 

värde. Här skall sedan eleverna gruppvis sortera bråktalen från det största till det minsta och 

förklara för varandra hur man tänker och resonerar kring uppgiften. Övningen avslutas med 

en klassdiskussion där läraren leder en diskussion där bråktalen skrivs upp på tavlan i ordning. 

Här förs också ett resonemang kring vilka tal som var lätta och varför samt vilka som var 

svåra och varför, där läraren fördelar ordet och eleverna får berätta hur de tänker. Detta 

arbetssätt med en öppen tallinje som man kan placera och omplacera tal längs med är ett sätt 

som McIntosh (2008) rekommenderar för att förstärka taluppfattningen av bråktal hos elever. 

 Vidare arbetar eleverna på lektionen med problemet Panta Burkar från Rika matematiska 

problem (Hagland, Hedrén, & Taflin,  2005), där man arbetar i grupp och kan lösa problemet 

på flera olika sätt. Eleverna resonerar sig fram till ett svar per grupp och får därefter berätta 

för klasskamraterna i en tvärgrupp hur man bar sig åt för att lösa uppgiften. Därefter skall man 

också skapa en liknande uppgift och försöka lösa den. Denna uppgift är av en karaktär som 

utifrån Lithners (2007) definitioner uppmuntrar till ett mer kreativt resonemang då eleverna 

inte kan kopiera någon given metod för att lösa uppgiften utan måste tänka efter mer själv för 

att kunna lösa uppgiften. Detta kan ju också knytas till frågeställningen om hur elever 

resonerar då man arbetar med problemlösning inom bråkräkning och talförståelse av bråktal. 

Uppgiften finns i sin helhet i bilaga 7. Lektionen och den planering lärarna fick finns i sin 

helhet i bilaga 1. 

 

3.1.3 Lektion tre 
Denna lektion behandlade hur man adderar och subtraherar bråktal. Den inleddes med en 

genomgång där två uppgifter skulle lösas på tavlan, en uppgift där man behövde förlänga ett 

bråktal för att kunna lösa uppgiften och en där båda bråken behövde förlängas. Denna 
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genomgång skall dock hållas väldigt interaktivt, där eleverna får ange hur de har tänkt och hur 

de gått till väga för att lösa uppgiften och där läraren även lyfter fram felaktiga förslag för att 

visa dem och låter klassen fundera över varför de inte blir korrekta. Detta sker för att man 

skall försöka fånga de missuppfattningar som många elever har. (McIntosh (2008) s. 126) 

Därefter delar läraren ut ett papper med fyra elevlösningar, där eleverna får följa tankegången 

i lösningsförslagen och fundera över hur de olika personerna har tänkt, vilket återknyter till 

det skolverket anger om att man i kursen skall lära sig att följa och tolka andra personers 

resonemang. Detta följs sedan av enskilt arbete i lärobok eller stencil och avslutas med att 

man skall välja ut två lätta och två svåra frågor för att gruppvis analysera vad som är 

svårigheten och därefter hjälpas åt att finna metoder för att lösa de svårare uppgifterna. 

Uppgiften finns i sin helhet i bilaga 8 och hela lektionsunderlaget finns i sin helhet i bilaga 1. 

 

3.2 Kunskapsmätningar 
I detta avsnitt kommer jag att besvara frågeställningen som gällde huruvida en resonerande 

och problemlösande metodik kan upphjälpa inlärningen av taluppfattning kring bråktal och 

bråkräkning i jämförelse med enskilt arbete i läroboken och lärargenomgångar. Jag kommer 

att redovisa resultaten från för- och eftertesten i de olika grupperna samt kommentera och 

analysera detta. Vidare kommer jag att redogöra för det eleverna skrev om lärande i 

enkätundersökningen och redovisa detta resultat dels på ett kvantitativt, dels på ett kvalitativt 

sätt.  

 

3.2.1 För- och eftertest. 
Jag genomförde alltså ett för och ett eftertest i alla klasser som ingick i urvalet.  Dessa 

rättades med ett poängsystem där ett korrekt svar helt enkelt gav en poäng och ett icke-korrekt 

svar gav 0 poäng. Jag ger därmed inga poäng för påbörjade lösningar, utan de uppgifter som 

är i flera steg, måste vara helt korrekta för att poäng skall delas ut. Jag använde denna metod 

för att förenkla analysen av testet samt för att det jag ville mäta i och med progressionen i 

svårighetsgrad i testet gör att man för att få poäng på de sista uppgifterna bör lösa dem 

fullständigt. Eleverna skrev också namn på testen, så att jag därmed kunde mäta utvecklingen 

mellan för- och eftertestet. Detta material sammanställde jag sedan i ett excelark, där jag 

avidentifierade eleverna med hjälp av initialer.  Där kunde jag se enstaka elevers, men också 

elevgruppens, utveckling. I sammanställningen räknade jag också ut klassernas medelvärde 

för att få ett bra jämförelsetal till mitt resultat. Vidare har jag också studerat enskilda elevers 
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utveckling för att ytterligare kunna analysera resultatet i de olika grupperna. Då alla elever 

inte medverkade på alla lektioner, till exempel beroende på sjukdom så har somliga elever 

bara medverkat i antingen för eller eftertestet. Därmed blir deras resultat irrelevanta för 

studien då jag det inte finns något att jämföra med och jag har därför räknat bort dem från 

sammanställningen där jag jämfört förtest och eftertest. Dessa elever blir därmed en form av 

bortfall och detta kommer också att beaktas i analysen. 

Jag kommer till att börja med att redovisa resultaten för sf-grupperna, dels den som 

medverkade i undersökningen, dels kontrollgruppen som arbetade med rutinuppgifter i 

läroboken. Medelresultatet för klasserna samt bortfallet, för elever som ej medverkade på 

båda testen redovisas i tabell 1. Maxpoäng på testet var 7 poäng  

 

Klass Förtest Eftertest Progression Bortfall 

Sf-klass 4,00 5,35 +1,35 25 % 

Kontrollgrupp sf 2,94 4,82 + 1,88 25 % 

Tabell 1. Medelresultat på för- och eftertest för sf-klasserna 

 

Ur denna tabell så kan man ganska tydligt utläsa att den största progressionen gjordes i 

kontrollgrupp sf, då deras medelresultat ökade med 1,88 poäng, medan sf-klassen som deltog 

i min undersökning endast ökade sin medelpoäng med 1,35 poäng. En sak man dock bör ta i 

beaktande är att testet endast mäter progression till en viss nivå. De som deltog på både för 

och eftertestet i sf-klassen hade ganska god taluppfattning kring bråktal när lektionsserien 

startade och då två elever hade fullpoäng på både för och eftertestet blir deras 

kunskapsutveckling svår att mäta med denna metod. I kontrollgrupp sf fanns ingen elev som 

hade fullpoäng på förtestet, utan där startade man med sämre förkunskaper men lärde sig 

därmed mer, även om deras medelpoäng inte kommer upp i samma nivå som sf-klassens i 

eftertestet heller. 

Vidare genomfördes alltså undersökningen i två yf-grupper samt en kontrollgrupp yf. I 

materialet kommer jag att kalla gruppen som undervisades av min kollega som yf-grupp 1 och 

gruppen som undervisades av mig som yf-grupp 2. Efter att ha genomfört samma förfarande 

som för sf-klasserna, angående materialet, kom jag fram till följande resultat som redovisas i 

tabell 2. 
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Klass Förtest Eftertes

t 

Progression Bortfall 

Yf-klass 1 3,14 3,64 +0,50 18 % 

Yf-klass 2 2,81 3,73 +0,92 38 % 

Kontrollgrupp Yf 3,36 3,50 +0,14 26 % 

Tabell 2. Medelresultat på för- och eftertest för yf-klasserna 

 

Här kan man alltså se att resultaten för båda yf-grupperna har ökat mer än vad det har för 

kontrollgrupp yf, där yf-grupp två alltså har ökat mest med en medelökning på 0,92 poäng, 

men även yf-klass 1 har ökat mer än kontrollgruppen, som endast har ökat med 0,14 poäng. 

En faktor som måste beaktas särskilt i resultatet ovan är bortfallet. I samtliga klasser var detta 

relativt stort, och framför allt i yf-grupp 2, där det endast var 11 av 18 elever som deltog på 

förtestet. Dessa deltog också sedan på eftertesten, vilket ändå medför att bortfallet blir ca 38 

%, vilket egentligen är en för stor del av gruppen, för att det ska gå att dra några slutsatser av 

utfallet, men då lektionsserien inleddes direkt efter förtestet är det svårt att göra något åt 

problemet, utifrån det upplägg jag hade.  

Studerar man resultaten för de enskilda eleverna i kontrollgrupp yf kan man se att de 

allra flesta har samma antal rätt och dessutom på samma frågor, samt att en elev har sänkt sitt 

resultat med en poäng och att två elever har ökat sitt resultat. Vid samma studie av 

elevresultaten i yf-grupp 1 kan man se att skillnaderna mellan testen är större där. Där finns 

det åtskilligt fler elever som ökar sitt resultat, men också tre elever som sänker sitt resultat. Då 

gruppen endast består av 14 elever utgör dessa tre elever över 21 procent av gruppen och detta 

är något som vidare kommer att analyseras i diskussionen. Elever i sf-grupperna samt yf-

grupp 2 fick samtliga bättre eller samma resultat på eftertestet jämfört med förtestet.  

Jämför man sedan resultaten mellan sf-klasserna och yf-klasserna kan man se att sf-

klasserna oavsett om de arbetat med den resonerande undervisningsmetoden eller om de 

arbetat med rutinuppgifter i läroboken ökat sitt resultat betydligt mer än vad yf-klasserna har 

gjort. Utifrån förtesten kan man dock se att det inte skiljer så mycket på förkunskaperna 

mellan sf- och yf-klasserna, framför allt inte kontrollklass sf och yf-klasserna.  
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3.2.2 Enkätundersökningen 
För att få ett ytterligare instrument att undersöka elevernas lärande så har jag också tagit fasta 

på hur eleverna själva tycker att de lär sig och i följande avsnitt kommer detta att presenteras. 

Här är det endast grupperna som har deltagit i undersökningen som har medverkat. I detta 

avsnitt kommer jag att analysera svaren på fråga 4 till 6 i enkätundersökningen där jag har 

bett eleverna gradera från 1 till 5 hur mycket de lär sig är de arbetar på olika sätt. 5 är då 

väldigt mycket och 1 är väldigt lite. De arbetssätt de skall rangordna är,  
• enskilt arbete i läroboken,  

• resonemangsuppgifter i grupp och helklass och 

• problemlösningsuppgifter.  

Hela enkäten inklusive alla frågor finns i bilaga 3. Resultatet av enkätundersökningen 

kommer att redovisas både som ett medelvärde utifrån den gradering eleverna angett och som 

en korstabell där man kan studera hur elever har svarat på båda frågorna och om det går att se 

några mönster utifrån svaren.  

Till att börja med så presenterar jag alla klasser tillsammans för att få ett så stort 

underlag som möjligt och visa hur den allmänna bilden av elevernas rangordning av de olika 

arbetssätten var. Jag sammanställde således allt mitt material från enkäterna, vilket 

sammanlagt innefattade 57 enkäter och granskade vilket medelvärde de olika arbetssätten fick 

av eleverna. Därefter studerade jag också medelvärdena för varje klass för att kunna se om det 

finns någon skillnad mellan vad de olika klasserna tyckte om arbetssätten. Resultaten 

redovisas i tabell 3 nedan 

 

Arbetssätt Enskilt arbete Resonemang Problemlösning 

Samtliga 3,19 3,11 2,85 

Sf-klass 3,56 3,00 2,86 

Yf-klass 1 3,24 3,18 2,82 

Yf-klass 2 2,65 3,18 2,86 
Tabell 3. Medelvärde av graderingen av arbetssätt på enkätundersökningen 

 

Om man nu börjar med att studera resultatet för samtliga så är det svårt att se några 

tydliga tendenser. Läroboksarbete och resonemangsuppgifter tycks relativt likvärdiga i 

graderingen och problemlösning är snäppet mindre populärt. När man dock studerar klasserna 

var för sig, så blir bilden lite annorlunda. Man kan se att det framför allt är sf-klassen som är 
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mest positiv till enskilt arbete i läroboken och att yf-klass 2 ger nästan 1 poäng mindre i snitt 

till arbete i läroboken ur ett lärandeperspektiv än vad sf-klassen gör. Yf-klass 2 graderar 

istället resonemangsuppgifter högst och även problemlösning graderas högre än enskilt arbete.  

 För att ytterligare förstärka bilden och undersöka mönstren så gjorde jag också 

korstabeller på hur de berörda grupperna graderade enskilt läroboksarbete kontra 

resonemangsuppgifter i grupp. Jag sorterade här in graderingarna ett och två i samma grupp 

då jag anser att dessa elever angav en negativ bild av sitt lärande med hjälp av metoden. På 

samma sätt sorterade jag ihop graderingarna fyra och fem i en grupp, då jag anser att dessa 

elever såg att de lärde sig bra med hjälp av den berörda metoden. Treor lät jag stå i en egen 

grupp då jag anser detta vara ett neutralt betyg. Korstabellen över alla elever redovisas i tabell 

4 nedan 

 

Totalt för alla klasser Lärobok→       

Resonemang ↓ 1-2 3 4-5 Totalt 

1-2 5 4 11 20 

3 5 5 4 14 

4-5 3 12 8 23 

Totalt 13 21 23 57 
Tabell 4 Korstabell över samtliga elevers gradering av enskilt läroboksarbete och resonemangsuppgifter. 

 

Studerar man denna tabell så syns det inte så mycket mönster. Man kan se att ganska många 

elever som tycker att de lär sig dåligt av resonemang, tycker att de lär sig bra av enskilt arbete 

och att de flesta som är positiva till resonemang, är neutrala rörande läroboksarbete. Vidare 

kan man se att ganska många elever är positiva respektive negativa till båda metoderna. 

För att sedan studera den tendensen jag märkte mellan sf-klassen och yf-klass 2 i 

tidigare resonemang, så gör jag även samma korstabell där resultaten i sf-gruppen och yf-

grupp 2 framgår. Dessa visas nedan i tabell 5 och tabell 6. 

 

 

 

 

 

Korstabell Sf-klass Lärobok →       
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Resonemang ↓ 1-2 3 4-5 Totalt 

1-2 1 2 7 10 

3   2 3 5 

4-5   6 2 8 

Totalt 1 10 12 23 
Tabell 5. Korstabell över sf-klassen svar på hur de bäst tycker att de lär sig matematik. Enskilt arbete kontra 

resonemang 

 

Korstabell för yf-klass 2 Lärobok→       

Resonemang ↓ 1-2 3 4-5 Totalt 

1-2 3 1 1 5 

3 2 3 1 6 

4-5 3 1 2 6 

Totalt 8 5 4 17 
Tabell 6 Korstabell för yf-klass 2 samt svar på hur de bäst tycker att de lär sig matematik. Enskilt arbete kontra 

resonemang. 

 

Studerar man istället dessa två korstabeller så kan man se tendenserna som märktes via 

medelpoängen ännu tydligare. I sf-klassen är svaren på graderingarna av de två metoderna 

koncentrerade till det översta högra hörnet och i yf-klass 2 är det snarare mot det undre 

vänstra hörnet som de flesta graderingarna hamnar. Därmed kan man se att det finns en 

ganska stor skillnad i hur positivt eleverna i de olika klasserna ser på hur man lär sig utifrån 

att den resonerande metodiken. Detta kan man också koppla till de kommentarer som elever 

skrev utifrån lärandet, då de fritt fick skriva vad de tyckte om enkäten. I ett utdrag av 

kommentarer från eleverna i sf-klassen, framgår bland annat följande kommentarer angående 

lärandet: ”Sådär föredrar att arbeta i boken, lär mig mer då”, ”Jag hade velat jobba mer på 

egen hand” och ”Jag ogillar att jobba i grupp i matten, lär mig inget av det”. Det fanns även 

positiva kommentarer i sf-klassen, t.ex. ”De var bra för man lärde sig mycket”  men överlag 

så var det fler negativa kommentarer till hur mycket man lärde sig av metoden i sf-klassen än 

i de övriga klasserna.  

I yf-klass 2 däremot så förekom det fler positiva kommentarer till metoden, till 

exempel så skrev några elever ”Lärorikt, tycker inte om bråktal så mycket men det var roligt 

ändå”, ”bra man lärde sig på ett roligt sätt” och ”de var både lärorika, men jag tycker det var 

svårt”. Det fanns även här negativa kommentarer till metoden som t.ex. ”jag tycker det var 
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svårt och tråkigt”, men här dominerade istället kommentarer som var positiva till metoden. 

Dessa skillnader som påvisats kommer att analyseras utförligare i diskussionsavsnittet 

angående elevers lärande. 

Angående bortfallet i enkäten så är den betydligt mindre i enkätundersökningen än vad 

den var i för- och eftertestet. Här var det alltså 57 personer som deltog och endast 4 personer 

som inte närvarande. Detta gör att över 92 % av dem som deltog i studien också besvarade 

enkäten.  

 
3.3 Resonemang 
I detta avsnitt presenterar jag hur eleverna diskuterar och resonerar kring uppgifter knutna till 

bråktal när man arbetar med problemlösning och resonemangsuppgifter gruppvis eller i 

helklass. Jag kommer framför allt att använda mig av de observationer jag gjort i 

klassrummen och utifrån dem tolka och redovisa om de resonemang och kommentarer 

eleverna anger är kreativa eller algoritmiska. Det jag därmed konkret kommer att titta på är 

om eleverna när de utför uppgifterna behöver tänka till och förstärka sin begreppsbild eller 

om de kan se lösningen direkt endast genom att applicera en algoritm som man redan känner 

till. Det kommer därmed på sätt och vis att bli en utvärdering av det material jag använt och 

hur väl detta material stimulerar till kreativt resonemang. 

Vidare presenteras i avsnittet de observationer jag gjort av klassrumsatmosfären 

utifrån mina observationer och jag kommer kort ta upp lärarnas åsikter kring metoden och hur 

de ser på elevernas resonemang och lärande utifrån undersökningen. 

 

3.3.1 Observationer 
Den inledande uppgiften behandlade vad som var ett bråktal utifrån talen 2/4, 2/2, 1 och 2/4, 2 

och 2,4 dvs. två tal i bråkform, ett i blandad form, ett naturligt tal och ett decimaltal. Dessa 

skrevs upp på tavlan och eleverna skulle därifrån diskutera vilka av dessa som var bråktal och 

i förlängningen definiera vad som var ett bråktal.  Utifrån detta startades en diskussion i sf-

klassen där man var lite oense om det var två eller tre tal som stod i bråkform, Det var talet 1 

och 2/4 som gäckade dem. Då 2/4 är i bråkform menar en elev att det står i bråkform, men en 

annan elev säger “Det står inte i bråkform, men den formen kallas delad form, va?”. Det blir 

iallafall en diskussion i klassen men via läraren enas man om att det står i blandad form och 

en annan elev säger att det också kan stå 6 fjärdedelar då en hel är 4 fjärdedelar och 

återkopplar då talet till bråkfrom. I yf-klassen återkopplas också hur öviga tal kan skrivas i 
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bråkform. Utifrån ovanstående kommentarer kan man se att klassen får igång ett bra 

resonemang med argument för och emot och tjejen som från början trodde talet stod i 

bråkform kan då koppla ihop 1 och 2/4 med 6/4.  

Elevernas synsätt på bråktal och blandad form framkommer dock ganska tydligt i 

och med citatet “Varför måste man krångla till det för, om det inte står i bråkform kan man 

väl lika gärna skriva en och en halv, ett komma fem”. Detta synsätt framkom också i yf-

klassen där flera elever vid frågan vad ett bråktal var för något refererade till ”fullständigt 

onödigt”  I yf-klassen förekom också på första lektionen när läraren illustrerat ett tal där 4 av 

10 rutor var färglagda följande diskussion 

 

Elev G Du kan ju köra tvärt om också, sex tiondelar 

Lärare A, De kan man göra. (pratar lågt) 

Elev G Vad smart jag är jag 

Elev H Men så kan man väl inte göra, det är väl de färgade vi ska 

ha? 

Elev G Det spelar väl ingen roll,e, Det är två olika färger 

Elev H Så står det alltid i matteböckerna. Hur många är färgad 

Lärare Vet du vad. Ibland kan man faktiskt fråga, hur många är       

Lärare det som inte är färgad. 

 

Den här konversationen kan få eleverna att tänka till en extra gång och inte 

alltid bara se det givna svaret och dessa elevers diskussion kan också få andra elever 

att tänka till, ifall det kan finnas fler än ett bråktal i en illustration.  

           När det gäller den sista delövningen på lektion 1 som innefattade en 

chokladkaka, så används detta bara i ett fåtal grupper som laborativt material. När 

sedan uppgifter ska lösas utifrån detta följer en konversation där elever använder sina 

kunskaper om procent för att lösa uppgifterna vilket ytterligare förstärker bilden av 

elevers motsträvighet till bråktal. Detta illustreras av att då läraren frågar en grupp 

elever om de kunnat gå via bråktal istället för procent i en lösningssituation, svarar de 

”Nej det fungerar inte det. Det är lättare att räkna via procent”. Överlag tyckte jag 

också att det var svårt att hitta några bra resonemang utifrån detta avsnitt när jag gått 

igenom materialet. 

Vid ett annat tillfälle skulle eleverna jämföra olika bråktal med varandra och 

vid observationen kan jag se att eleverna använder flera olika metoder. Några ritar, 
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några gör även här om till decimalform eller procentform, men det uppkommer också 

ett intressant missförstånd kring hur elever resonerar kring bråk. En elev förklarar för 

sina kamrater att vid en jämförelse mellan 3/7 och 5/12 att ”De är båda mindre än en 

halv därför tänkte vi att de är likadan. Ändrar man den här till en sexa (pekar på 

täljaren i 5/12) så blir det en halv och ändrar man det här till en sexa (pekar på 

nämnaren i 3/7) så blir det också en halv”. Här kan man se ett missförstånd som den 

här eleven har när det gäller bråkräkning. Hon behandlar bråktalen som om de vore 

naturliga tal, där man om man tar bort lika mycket på båda sidor, kan se det som att 

de är lika. I övrigt så förekom också flera intressanta diskussioner där elever jämförde 

och jobbade kring att storleksbestämma talen. Många elever gjorde här jämförelser 

med ½ för att studera hur talen skiljde sig åt och i ett fall där några elever skulle 

särskilja 3/7 med 5/12, fördes ett resonemang där en elev menade på att 3/7 borde 

vara närmare, då det endast behövde öka täljaren med 0,5 för att komma upp till en 

halv medan 5/12 behövde öka täljaren med ett. 

 I yf-klass 1 gav inte eleverna riktigt sig själva tid att sätta sig in i 

svårigheterna, utan där var ofta en eller ett par elever i varje grupp väldigt snabba 

med att placera talen, i vissa fall utan att motivera för sina kamrater eller endast via 

en kort diskussion.  

I yf-gruppen blev eleverna snabbt rastlösa när de skulle genomföra 

problemlösningsuppgiften Panta Burkar och taktiken från somliga elever kom fram 

när läraren frågade en elev hur han löste uppgiften. ”Jo. du gör så här. Du skaffar en 

kille som sitter bredvid dig som löser uppgiften”. När läraren så frågar en annan elev 

så framkommer att i den gruppen har man diskuterat och kommit fram till att om 

någon tog en tredjedel och det är 8 kronor kvar så måste han ha tagit fyra kronor då 

det måste ha funnits tolv kronor från början och så vidare.  Detta resonemang är också 

det som de flesta elever använder, men i sf-klassen gör vissa om det till procent, men 

tänker egentligen på ett liknande sätt. Ofta får de sitta och resonera ett tag först och 

från flera grupper kommer först icke korrekta svar innan de själva tänker efter och 

kommer fram till det korrekta svaret. Under dessa lektioner var det en relativt hög 

ljudnivå i klassrummet och det blir därmed svårare för mig att analysera elevernas 

resonemang, När det gäller att formulera egna uppgifter är yf-klassen inte alls med på 

noterna om att göra det, utan där struntar man blankt i den uppgiften, medan man i sf-

klassen gör det, även om det är motvilligt. Denna typ av uppgifter som kräver lite mer 
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kreativitet, där man får leka lite med matematiken, verkar många elever tycka är 

jobbiga och det är svårt att se någon inspiration hos eleverna till uppgifterna. 

När det gäller uppgiften där eleverna skall följa andra personers uträkningar 

och avgöra vilken som är korrekt blir det ingen direkt intressant diskussion, utan 

eleverna ser ganska direkt vem som har rätt och tar sig inte tid att sätta sig in i de 

andra personernas lösningar.  

Sammanfattningsvis kan man säga att de mest kreativa resonemangen kom 

ifrån sf-klassen i samband med diskussionen kring bråktal i början samt när de skulle 

storleksordna ett antal bråktal och även när de jobbade med problemlösningen panta 

burkar 

 

3.3.2 Klassrumsatmosfären 
Jag tycker också att det är av vikt att belysa den klassrumsatmosfär som rådde i de olika 

klasserna. I sf-klassen så verkade eleverna till en början positiva till metoden, de följde 

lärarens anvisningar i mångt och mycket och de pratade sällan i mun på varandra, utan i 

klassdiskussioner pratade de en i taget. De var dock inte på något sätt försiktiga utan när 

läraren ställde frågor så tog de för sig och berättade hur de tänkte, även om detta inte alltid var 

korrekt. När man senare hade gruppdiskussioner så märkte jag att eleverna för det mesta 

diskuterade de uppgifter som de blev tilldelade och det var främst i slutdelen av varje 

gruppuppgift som vissa elever började diskutera andra saker. Min upplevelse var att man 

alltid tog sig tid för att alla skulle förstå vad man hade gjort. I kontrollgruppen för sf däremot, 

så upplevde jag att det var väldigt bra arbetsro. Där arbetade man med enskilt arbete och det 

pratades mycket lite. Under en två minuters lång period sades t.ex. endast ett fåtal ord i 

klassrummet.  

När det gäller klassrumskulturen i yf-klass 1, så var den okej, så länge läraren ledde 

diskussionen. Alla var visserligen inte tysta och koncentrerade sig på det som sades hela 

tiden, men det var ett stort antal som medverkade i klassdiskussionerna. Läraren var också 

duktig på att fördela ordet så att många elever kunde komma till tals. När det däremot var 

gruppdiskussioner så var klassen inte alls lika intresserad av att resonera kring uppgifterna 

med varandra. Det var många tillfällen där jag såg att eleverna sysslade med annat och inte 

koncentrerade sig på uppgiften, så när jag utifrån metoden critical incidents försökte 

koncentrera mig på tillfällen där eleverna diskuterade matematik blev det ofta i samband med 

att läraren var där som jag stannade till. Man har också en stökig elev i klassen, vilket 
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påverkar klassrumsatmosfären och detta kommenteras också i enkäterna där elever skriver att 

det ska vara ”tystare i klassrummet”, att ”en person förstörde” och ”bra så länge inte vissa i 

klassen var så hänsynslösa” som svar på frågan vad de tyckte om lektionsserien om bråktal. 

Detta stämmer också väl överens med det intryck jag fick av mina observationer, även om jag 

inte såg några tillfällen där någon betedde sig illa, varpå jag i så fall hade agerat.  

Gällande klassrumsklimatet för yf-klass 2 så är där relativt lugn för det mesta och de 

flesta elever gör vad som efterfrågas av dem. Det fanns hos somliga i klassen, vissa problem 

med att man höll på med annat under lektionsserien, men de flesta var positivt inställda och 

resonerade utifrån uppgifterna de fick. I yf-klass 2 som alltså ledds av mig har jag gjort mitt 

bästa för att skapa ett klimat där man får säga vad man tänker och jag har poängterat att det 

viktiga inte är att säga det korrekta svaret vid genomgångar och diskussioner utan att man 

skall framföra hur man tänker, så att eventuella missförstånd kan redas ut. Detta medför att de 

redan hade en viss vana vid att förklara sina tankegångar och resonera matematik redan innan 

lektionerna om bråktal. 

Rörande klassrumsatmosfären i kontrollgrupp yf, så var det en väldigt tyst klass och 

läraren hade här snarare svårt att få igång en interaktion mellan sig och eleverna vid 

genomgångar. Det var dock väldigt bra arbetsro, när det gällde det enskilda arbetet. 

 
3.3.3 Lärarintervjuer 
Jag har också intervjuat lärarna som deltog i studien för att undersöka deras synpunkter på 

klassrumsatmosfären. Läraren på yf-programmet ansåg att det hade varit lättare att genomföra 

lektionerna om man hade planerat ihop, då det kan vara svårt att se vilka bakomliggande 

tankar som finns med alla uppgifter och vilket tillvägagångssätt som avses med övningarna. 

Även om hon fick vara med och tycka om uppgifterna så tror hon att om man gjort 

planeringen tillsammans så kan man ännu mer anpassa det hela till den aktuella klassens 

förkunskaper och förutsättningar. När detta inte skedde blev det rörigare och sämre kultur i 

klassrummet.  

Yf-Läraren berättar också att hon anser att det är av stor vikt att vid denna typ av 

uppgift själv hinna gå runt till alla grupper. Detta för att de ska få en chans att förklara hur de 

tänker och för att alla ska få lärartid. Utifrån detta tar hon upp problematiken som uppkommer 

då många elever i dessa fall blir sittandes utan att ha något att sysselsätta sig med och det 

anser hon blir ett problem med metoden. 
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 Hon funderar också över hur man skall göra för att få elever att använda sig utav 

andelar istället för att alltid växla till procent när man räknar ut uppgifterna. I många fall är 

andelar dessutom enklare att använda, men trots att detta ofta blir en omväg är det en metod 

eleverna vill tillämpa. Här poängterar hon att hon upplever att det finns en syn hos lärare att 

bråktal är något eleverna bara ska förbi på väg mot decimaltalen. Detta har hon observerat 

redan i grundskolan när bråkbegreppet införs i matematikundervisningen. Vidare pratar yf-

läraren om att hon har förmågorna uppsatt på väggen och att hon ibland tar fram dem för att 

påvisa att de arbetar med en specifik förmåga, detta för att legitimera varför de håller på med 

en viss uppgift för eleverna och för att förklara vad förmågorna innebär utifrån exempel.  

Läraren för sf-klasserna pratar om att hon tror att ju bättre grundkunskaper eleverna 

har desto lättare blir det att arbeta med uppgifter som kräver mer resonemang och 

problemlösning som går utanför lärobokens regi. Dock reflekterar hon över att man på 

teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet nog är ännu mer låsta kring arbete med 

läroboken, åtminstone utifrån hennes erfarenhet. 

Vidare säger hon att hon hade velat ha in mer räkning mellan uppgifterna som vi hade 

rörande bråktal för att befästa det de det lärt sig. Då uppgifterna bygger mer på förståelse, 

kanske man behöver tid och tillfälle till att koppla det till uträkningarna som man gör när man 

arbetar med rutinuppgifter. ”Man är ute efter att de ska få en förståelse och inte bara göra allt 

mekaniskt” säger sf-läraren bland annat. En del elever har dåligt självförtroende och tror 

därför att de måste lära sig allt utantill och tror sig inte kunna förstå det de gör. Ett problem 

som även hon upplevde var att det under lektionerna blev lite rörigt, även om eleverna var 

fokuserade under de flesta övningar. Hon kopplar detta till att det är en process både för henne 

och eleverna med ett nytt arbetssätt och att man då kan behöva få mer tid innan det fungerar. 

Eleverna är ju vana vid ett annat arbetssätt och förväntar sig att lektionerna ska fungera på det 

sättet.  

Hon berättar också att någon elev upplevde frustration, då eleven inte förstod 

meningen med varför vi höll på med uppgifterna, medan vissa andra fick mer av en 

ögonöppnare. Vidare pratar hon om att hennes metodik i normala fall mer handlar om 

grundläggande genomgångar. Hon beskriver också att hon då hon har en genomgång om en 

procedur främst interagerar med eleverna genom att fråga efter svaret, och inte så mycket hur 

de tänker, för att kolla så att de är med och förstår.  
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3.4 Elevintresse 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp de resultat jag fick fram som anknyter till min 

frågeställning om huruvida man kan öka elevers intresse och delaktighet i matematiklektioner 

genom att ha en resonerande undervisningsmetodik, där man diskuterar uppgifter gruppvis 

och i helklass. Jag kommer att analysera denna fråga utifrån de enkäter som eleverna fyllt i 

och då kommer jag framför allt att koncentrera mig på de första frågorna i enkäterna där 

eleverna själva får ange både vad de tycker om matematik och vad de tyckte om 

undervisningsmetoden som genomfördes om bråktal. Vidare kommer jag att försöka koppla 

de lite mer djupgående svar som eleverna gav i intervjun kring samma frågor till hur detta 

påverkar deras intresse för matematik. 

 

3.4.1 Enkätundersökningen 

I enkätundersökningen ställde jag frågorna, Vad tycker du om matematik? och vad tycker du 

om matematiklektioner? Dessa frågor följdes sedan upp med frågor om vad eleverna tyckte 

om lektionerna de hade angående bråktal. För att mäta om det finns några indikationer kring 

om det resonerande arbetssättet som jag testat i arbetet med bråktal har någon inverkan på 

elevernas intresse på matematik så har jag utgått från svaren på dessa två frågor. I detta avsnitt 

kommer jag till att börja med göra en kvantitativ analys av detta och har därför sammanställt 

resultatet av elevernas svar på dessa två frågor utifrån om de anger negativa, positiva eller 

neutrala åsikter på de olika frågorna. För att möjliggöra detta har jag kategoriserat elevernas 

svar på de två frågorna där åsikter som tråkigt, svårt att förstå och ointressant, hamnar i den 

negativa kategorin. Svar som roligt, intressant och lärorikt hamnar i den positiva kategorin. 

Svar som nödvändigt eller sådär hamnar i den neutrala kategorin. I den neutrala kategorin har 

jag också placerat svar som, ”det är roligt ibland och tråkigt ibland beroende på vad man gör”, 

lärorikt men tråkigt, eller andra svar som antyder både något positivt och något negativt. 

Resultatet jag kom fram till, för samtliga elever, där jag använder denna kategorisering, 

utifrån frågorna,  

Vad tycker du om matematiklektioner? och 

Vad tyckte du om lektionerna vi hade om bråktal? 

redovisas nedan i diagram 1.  
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Diagram 1 Samtliga elevers kategoriserade åsikter kring matematiklektioner och bråktalslektionerna 

 

Utifrån detta diagram kan man se att något fler personer uttrycker en positiv åsikt rörande 

lektionerna om bråktal än åsikten om matematiklektioner, men skillnaden är på inget vis 

slående. Och när det gäller antalet negativa åsikter som uttrycks så är dessa i stort sett lika 

många för båda frågorna. Om man dock studerar materialet lite närmare och grupperar 

elevernas åsikter på de båda frågorna utifrån vilken klass de tillhör framträder en annan bild 

av materialet. Detta redovisas i diagram 2 och 3 nedan. 

 

  
Diagram 2 Elevers åsikter kring matematiklektioner Diagram 3 Elevers åsikter kring bråktalslektionerna 

klassvis klassvis 

 
Utifrån dessa två diagram kan man se att det framför allt är yf-klass 1 som har en negativ bild 

av matematik och att de rentutav har en ännu sämre bild av lektionerna kring bråktal. Studerar 

man sf-klassen ser man att de är relativt positiva till matematik överlag och att bilden är 

ungefär likvärdig när det gäller lektionerna där den problemlösande resonemangsmetodiken 

prövades. Den riktigt intressanta skillnaden framträder ju dock i yf-klass 2 där man kan se att 

det är en mycket större andel positiva elever till bråktalslektionerna än vad det är till 
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matematiken överlag. För att ytterligare fördjupa mig i det material jag har valde jag också att 

göra korstabeller över de elever som har skrivit positiva eller negativa svar på de båda 

frågorna för att se hur metoden eventuellt hade förändrat denna inställning. Eleverna som 

angivet ett neutralt svar på någon fråga exkluderade jag ur denna analys. Resultaten för yf-

klass 2 ses nedan. 

 

 Matematiklektioner     

Resonemang 

om bråktal Negativ Positiv Totalt 

Negativ 2   2 

Positiv 6 3 9 

Totalt 8 3 11 
Tabell 7 Korstabell över yf-klass 2 inställning till matematiklektioner och lektionerna om bråktal 

 

Här kan man alltså se att 6 elever har en negativ inställning till matematik, men en positiv 

inställning till lektionerna där jag använde den resonerande undervisningsmetoden, medan 

ingen elev i denna grupp befinner sig i motsatt hörn. Detta medför att man även om man inte 

kan dra några stora växlar av en sådan liten grupp, återigen kan se tendenser som tyder på att 

metodiken kan få elever att få en positivare attityd till matematik. Gör man sedan korstabeller 

även för övriga klasser just för att studera de elever som uttryckt negativa åsikter om den ena 

parametern och positiva åsikter om den andra visar tabellen inte lika tydliga resultat. I sf-

klassen uttrycker fem elever som var negativ till matematik en positiv åsikt om 

bråktalslektionerna, samtidigt anger tre elever som var positiva till matematik en negativ åsikt 

om resonemangsmetoden, så de tendenserna är inte lika tydliga, även om man ju även här kan 

tolka in att elever som har negativa åsikter om matematik är mer positivt inställda till 

arbetssättet. När det gäller yf-klass 1 så är de allra flesta som sagt negativa både till matematik 

och till metoden som testats, men en elev är negativ till matte och positiv till 

bråktalslektionerna och två elever som är positiva till matematik är negativa till 

bråktalslektionerna, så där har metodiken snarare fått negativa konsekvenser på elevernas 

intresse, även om det är ytterst lite. 

I princip hela resonemanget som jag haft kring ovanstående resultat kan man också koppla 

ihop med hur mycket eleverna ansåg att de lär sig av metodiken och också i viss mån den 

kunskapsutveckling som för- och eftertestet visade. Eleverna i yf-klass 2 verkar ha en 

positivare inställning än övriga klasser till metodiken, vilket stämmer väl överens med de 
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tendenser jag såg prov på i avsnittet rörande elevers lärande och vad detta kan bero på 

kommer jag att försöka återknyta till i diskussionsavsnittet.  
 
3.4.2 Elevintervjuer 
Jag har också intervjuat eleverna i de olika klasserna i ett försök att fördjupa de åsikter som de 

framfört i enkäten. Jag kommer i detta avsnitt att sammanfatta dessa intervjuer, klass för 

klass.  

Rörande sf-klassen så sa en elev från sf-klassen påtalade att han inte gillar att arbeta i 

grupp i matte, då han tycker att det är ett enskilt ämne, men att problemlösningen var ganska 

rolig, då man fick tänka till lite även om de inte var för svåra. Överlag anser han att matte är 

nödvändigt och att det inte skiljer så mycket mellan en matematiklektion och andra lektioner. 

En annan elev i sf-klassen säger att ”i början har det varit mycket grupparbeten och så och jag 

lär mig inte så mycket av det jag lär mig mer av att arbeta individuellt”. Eleven upplever 

också att hon lär sig bättre då hon får tänka själv än när hon får höra vad andra tänker. Den 

tredje eleven jag intervjuade reflekterade över att matematik inte är kul om det är ett svårt 

område, hon tyckte dock att det var roligt att arbete med bråktalsmetodiken då man fick ta del 

av andras tankar. Hon tycker att det är bra med kombinationen där man både får arbeta i 

grupp och hjälpas åt och att man kan arbeta enskilt och tänka till själv. 

I yf-klass 1 beskriver en kille de svårigheterna han upplever med matematik utifrån det 

faktum att det finns så många olika sätt att räkna på och att det därför blir svårt att hålla isär 

metoderna. Vidare upplevde han att lektionerna om bråktal var för svåra och att det endast 

fungerar att prata med vissa i klassen, då några är för omogna. En annan kille i yf-klass 1 

tyckte att matematiklektioner i allmänhet och lektionerna om bråktal i synnerhet var för enkla 

och att han inte fick någon utmaning. ”Det skulle bli roligare om man fick svårare uppgifter”. 

I yf-klass 2 uttrycker en elev vad hon tyckte om metoden utifrån citatet ”Det är roligt 

med problemlösningar där man får sitta och diskutera fram svaret”. Hon tycker också hon lär 

sig mycket av höra hur andra tänker. Tråkigare då man sitter med ansiktet i boken hela tiden 

är hennes reflektion kring lektionerna hon hade på högstadiet. En annan tjej i yf-klass 2 sa att 

matematik var svårt i nian då de hade mycket vikarier, Det går bättre och är roligare nu. Hon 

upplever också att lektionerna var bra och lärorika. Den sista eleven jag intervjuade beskriver 

hur han tidigare har hatat matematik, då han inte upplevde att han fick den hjälp han behöver. 

Vidare tycker han inte att bråktal har varit hans starka sida men att lektionerna gick bättre än 

han trodde, då han upplevde dem som lärorika. Han tycker också att det är av vikt att 
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uppgifterna man arbetar med är realistiska. När det gäller att prata matematik så hänsyftar han 

till att prata är hans starka sida och att han inte bryr sig om han har fel på en uppgift i klassen, 

utan tycker att det viktiga är att kunna berätta hur man tänker för att på så sätt få den hjälp 

man behöver. 

Sammanfattningsvis kan man säga att två av eleverna i sf-klassen var negativa till 

metoden och trivs bättre med att i lugn och ro få arbeta enskilt i boken, medan en elev var 

positivt inställd. Detta stämmer också väl överens med de resultat som framkom i 

enkätundersökningen. Vidare var man i yf-klass 1 ganska negativ till metoden, dock av helt 

olika anledningar. En elev berättade att han tyckte uppgifterna var för svåra, medan en annan 

ansåg dem vara för lätta, vilket kan kopplas till hur elevernas negativa åsikter om 

resoneringsmetoden.  Det kom också fram åsikter om att det var svårt att arbeta med vissa 

personer i klassen, vilket kan kopplas till den klassrumsatmosfär som beskrivits tidigare. Vad 

gäller yf-klass 2 så framkom här en positiv bild av den undersökta metoden i samtliga 

intervjuer. Denna bild stämmer väl överens med de tendenser jag sett i både för- och 

eftertestet och i enkätundersökningen. Här bör man dock beakta att två elever tackade nej till 

att delta i intervjun och dessa kan mycket väl ha haft mer negativa åsikter om den resonerande 

metodiken. 
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4. DISKUSSION 

 
I detta avsnitt kommer jag att sammanfatta de viktigaste resultaten jag fått fram i min studie 

och påvisa vilka resultat som är intressanta att göra en vidare analys på. Dessa kommer jag 

sedan att försöka knyta ihop med mina frågeställningar och det teoretiska ramverk jag använt. 

Vidare kommer jag att kommentera de slutsatser jag tror mig kunna dra av resultatet och 

också försöka koppla ihop olika resultat med varandra. Därefter följer ett avsnitt som 

beskriver validiteten och reliabiliteten i materialet och avslutningsvis ska jag presentera vilka 

tankar jag har kring framtida forskning utifrån undersökningen. 

 

4.1 Sammanfattning 
I arbetet har jag bland annat kommit fram till att man inte kan se några tydliga resultat som 

svarar på frågeställning 1 angående att inlärningen av bråkräkning via en resonerande 

undervisningsmetod påverkas i någon speciell riktning. Detta då resultatet blev olika mellan 

sf-klasserna och yf-klasserna. I sf-klasserna var det kontrollgruppen som fick bäst resultat när 

man jämförde för och eftertest och i yf-klasserna fick grupperna som använde 

resonemangsmetodiken bäst resultat.  

Studerar man dock elevernas egna upplevelser om hur de bäst lär sig matematik så 

framträder vissa intressanta skillnader framför allt mellan sf-klassen och yf-klass 2.  Yf-klass 

2 har en mer positiv inställning till hur de lär sig när de diskuterar uppgifter och sf-klassen en 

mer negativ inställning. När man sedan jämför hur elevernas attityd till matematiklektioner 

kontra de bråktalslektioner som undersökningen innefattade, så framträder bilden än tydligare, 

att yf-klass 2 har en mer positiv inställning till bråktalslektionerna än vad de övriga klasserna 

har. Det är dock viktigt att inte lägga för stor vikt på dessa resultat då det är jag som är den 

undervisande läraren för eleverna i yf-klass 2 och att jag därmed står i en maktposition kontra 

eleverna som betygssättande lärare. Detta medför att även om eleverna i enkätundersökningen 

får vara anonyma, så kan de ändå påverkas av att det är jag som genomför undersökningen. 

Studerar man yf-klass 1, så har de en negativ attityd både till matematiklektioner och till 

lektionerna vi hade om bråktal. De skillnader man ändå ser mellan klasserna planerar jag att 

gå vidare med i min analys. 

Vidare har jag i mitt resultat observerat klassrumsatmosfären i de olika klassrummen 

och där har jag sett att det råder ganska stora skillnader mellan de olika klasserna.   
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I yf-klass 2 har man en viss vana av att arbeta med ett resonerande arbetssätt och det 

råder ett tillåtande klimat i klassrummet. Ett öppet förhållningssätt verkar man även ha i sf-

klassen, även om man där tydligt saknar vanan att arbeta med det resonerande arbetssättet och 

detta styrks också av det som läraren i sf-klassen säger att det handlar om en process där man 

behöver tid på sig för att förstå hur man ska jobba med undervisningsmetoden.  

Yf-klass 1 verkar utifrån mina observationer ha en stökig atmosfär i klassrummet, där 

många elever har svårt att koncentrera sig och gärna gör annat än det som lektionen är syftad 

till. Det framgår av elevers kommentarer i enkäten och i intervjun att de upplever att det är 

stökigt i klassen och att särskilt en elev stör ordningen. Även denna klass saknar vana vid 

arbetssättet och läraren, som även i vanliga fall ibland använder sig av uppgifter som skall 

stimulera alla matematiska förmågor, ser inte i alla lägen den bakomliggande poängen med 

uppgifterna.  Även detta resultat planerar jag att koppla till arbetets teoretiska ramverk.  

Angående resultatet på frågeställningen om hur elever resonerar utifrån de uppgifter 

om bråktal som de arbetade med, så redovisade jag ett antal olika konversationer kring hur 

elever resonerar i klassrummet. Bland annat förekom en diskussion i sf-klassen, kring tal i 

blandad form, vilket ledde fram till ett resonemang där elevernas argument gjorde att en elev 

ändrade sin ståndpunkt och drog en enkel slutsats om hur blandad form och bråkform hänger 

ihop. Vidare kommer jag att ta upp en diskussion som uppkom i yf-klass 1 då läraren hade 

illustrerat en bild av ett bråktal på tavlan. Elever diskuterade också hur man kan 

storleksbestämma 3/7 och 5/12 via en jämförelse med 1/2. Vidare framkom i observationen 

att man genom uppgifterna kan identifiera vissa missförstånd som elever har rörande bråktal 

och detta planerar jag att ta upp i diskussionen.. 

 

4.2 Validitet och Reliabilitet 
Gällande arbetets reliabilitet så blir detta begränsat av det faktum att de resultat jag fått fram 

pekar mot att det är yf-klass 2 som har lärt sig mest och som är mest positivt inställda till 

metoden. Då det är jag som undervisar denna klass blir resultaten till viss del missvisande då 

jag innehar en maktposition i klassen som betygsättande lärare och att eleverna därmed 

kanske inte vågar uttrycka sin egentliga mening i enkäter och intervjuer. Det ska dock 

tilläggas att enkäterna skedde anonymt och att all medverkan i intervjuer var helt frivillig, 

samt att för- och eftertestet verkligen påvisade de faktiska kunskaper de hade. Utifrån 

intervjuerna finns dock ytterligare en brist då två personer från yf-klass 2 valde att avstå och 

den kvalitativa analysen kan därmed ha blivit missvisande. Ser man det hela ur ett annat 
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perspektiv, där man kopplar resultaten till de observerade klassrumsatmosfärerna, så är det 

just tack vare att jag undervisar klassen, som man kan se att den process som behövs för att de 

sociomatematiska normerna i klassrummet skall kunna utvecklas kan knytas till resultatet jag 

fick fram. Ur det perspektivet blir det därmed en tillgång för arbetet att även den klass som 

undervisats av mig medverkade. Ett annat problem för reliabilitet, rör hur läraren för yf-

klassen, kände att vi borde ha format uppgifterna mer gemensamt och att lektionerna inte 

hann förankras nog hos henne innan de genomfördes. Detta är något jag borde ha försäkrat 

mig om innan lektionerna startade, men då både mitt och lärarens schema för den aktuella 

perioden var hektiska hann vi bara träffas en gång och gå igenom uppgifterna, vilket 

uppenbarligen inte blev nog grundligt och detta är en brist i mitt arbete.  

I övrigt så anser jag att urvalet är relativt representativt och det faktum att jag 

använder mig av kontrollklasser som jämförelse stärker reliabiliteten. Ett annat problem för 

reliabiliteten kan kopplas till enkätfrågorna och hur den kategorisering som jag gjorde kan bli 

subjektiv, då det ibland kan vara svårt att tolka vad eleven vill ha sagt med sina svar. 

Enkätfrågan om vad eleverna tyckte om matematiklektionerna missförstods också i något fall 

och även om jag muntligen förtydligade den så kan den ses som en brist i arbetets reliabilitet. 

Rörande insamlingen av materialet så har det i stort sett varit likvärdigt, men en skillnad som 

jag tror kan ha påverkat resultatet var att lektionsinnehållet för sf-klassen och yf-klasserna inte 

var identiskt och denna skillnad kan kanske märkas i resultatet. Sammanfattningsvis så skulle 

jag säga att de resultat jag fått fram har brister i sin reliabilitet.  

Rörande validiteten så menar jag att det är svårt att dra några stora växlar ur materialet 

då det bara innefattar 61 personer sammanlagt och då de grupper jag jämför i somliga fall, 

efter bortfall, endast innefattar elva personer, går det inte att dra några generella slutsatser av 

de tendenser jag ser i resultaten. Jag tror dock att den bild som framträder är relativt korrekt 

då jag får samma resultat när jag studerar den både ur ett lärande- och intresseperspektiv och 

med flera olika mätmetoder, som både är kvantitativa och kvalitativa. Detta faktum är således 

något som ger resultatet en högre validitet. 

 

4.3 Slutsatser och Teoretisk anknytning 
Gällande de tendenser jag såg där lärandet och intresset för den resonerande 

undervisningsmetoden var olika mellan klasserna planerar jag att i detta avsnitt förklara vad 

de kan bero på. Inställningen var alltså positivast i yf-klass 2.  Trots den maktposition jag 

besitter i klassen, tänker jag försöka mig på att se andra förklaringar till denna effekt. Jag vill 
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dock vara tydlig med att sambanden som redovisas nedan på intet sätt är säkerställda, men att 

de tendenser jag såg i min undersökning ändå antyder att de förekommer.  

 

4.3.1 Inlärning och intresse 
När det gäller frågeställningarna ett och tre, alltså angående på vilket sätt en 

resonerande metodik kan påverka elevers inlärning, samt hur man kan påverka elevers 

intresse för matematik med metodiken, så kopplar jag de resultat jag fått fram på dessa båda 

frågor till Cobbs modell angående hur de sociomatematiska normerna i klassrummet påverkar 

lärandet. (Skott, Jess & Hansen 2010) Utifrån denna menar Cobbs att en klass först måste 

arbete med de sociala normerna i klassen och därefter de normer som styr hur man talar 

matematik i klassrummet för att kunna skapa ett bra klimat för lärande. Det är alltså av vikt att 

man vågar och har vana att uttrycka det man tänker på i matematiska diskussioner. (Skott, 

Jess & Hansen 2010) Till detta kopplar jag de resultat jag har fått fram, där den klass som är 

mest positiv till uppgifterna om bråktal både ur ett kvantitativt och ett kvalitativt perspektiv 

också är den klass som utifrån mina observationer har det mest gynnsamma 

klassrumsklimatet. Detta kan då kopplas till det faktum att eleverna, är vana vid att förklara 

sina tankegångar.  Jag har som undervisande lärare i klassen, i ett tidigt skede påvisat att det 

viktiga inte är det korrekta svaret, utan att man vågar berätta hur man tänker. Cobbs modell 

beskriver detta som att klassen har ett klimat där man har arbetet med sina sociomatematiska 

normer.  

Ett annat exempel ser man i sf-klassen. De är mer negativa till undervisningsmetoden 

som jag provat, men fortfarande ganska positiv till matematiklektioner. Utifrån Cobbs sociala 

perspektiv kan man därmed se att eleverna i denna klass har sig sina roller i klassen klara för 

sig, men att de utifrån de sociomatematiska normerna förväntar sig att matematikundervisning 

ska ske på ett traditionellt sätt. (Skott, Jess & Hansen 2010) De vågar och förmår inte alltid 

säga sin åsikt i klassrummet av rädsla för att svara fel. Man är van att läraren är ute efter det 

korrekta svaret, vilket uttrycks i intervjun med sf-läraren.  

I fallet med yf-klass 1, så upplever jag att atmosfären i klassrummet skapar normer där 

man förväntas tycka att matematiklektioner är tråkiga. Dessa normer kan därmed bli en 

bidragande orsak till ett lågt intresse för matematik och att man inte tar matematiklektionerna 

på allvar. Det skall dock tilläggas att det också kan vara andra orsaker som är bärande för 

elevernas negativa inställning till matematik, t.ex. matematiksvårigheter. När läraren styr 

lektionen fungerar det ganska bra, även om kommentarer som att bråktal är ”fullständigt 
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onödigt” förekommer. När däremot eleverna skall diskutera i grupp gör klimatet och de 

rådande normerna att många inte arbetar med uppgiften och det kan också vara en faktor som 

gör att många uttrycker en negativ åsikt både om matematik och om bråktalslektionerna i 

enkätundersökningen. För att återigen knyta detta till Cobbs modell, så behöver klassen för att 

kunna utveckla ett mer gynnsamt klimat för lärande först arbeta med sina sociala normer, så 

att man förändrar det sätt på vilket man förväntas bete sig och därigenom också utveckla en 

bättre klassrumskultur.  

Studerar jag vidare resultaten jag fick på förtestet kunde man som sagt se att det inte 

skilde så mycket mellan yf-klasserna och sf-klassen.  Detta medför att det därmed 

förmodligen hade gått att använda samma material i båda klasserna. Då resultatet ökar 

betydligt mer för sf-klasserna är det kanske den nivån man bör utgå från när man konstruerar 

uppgifter oavsett vilket program eleverna tillhör och de första uppgifterna som jag startade 

med i yf-grupperna kan därmed ha varit för lätta, något som också framkom i vissa elevsvar 

på enkäterna ur yf-grupp 1.  

 

4.3.2 Bråktalsresonemang 
När det gäller frågeställningen om hur elever resonerar när de arbetar med bråktal så 

knyter jag detta till Lithners (2007) ramverk kring olika sorters resonemang. Lithner ramverk 

handlar om att elever antingen för ett imitativt resonemang, där man till exempel kommer 

ihåg en algoritm och sedan applicerar den på de nya förhållandena eller ett kreativt 

resonemang där eleven funderar kring den bakomliggande matematiken och sedan resonerar 

sig fram till ny kunskap, alternativt återskapar bortglömd kunskap.(Lithner (2007) De 

tillfällen där jag anser att eleverna använder ett kreativt resonemang gäller bland annat hur 

eleven som var osäker på om ett tal stod i bråkform eller blandad form efter klassdiskussionen 

kunde se att talet blev 6/4 i bråkform. Här menar jag således att hon hade glömt begreppen, 

som behandlar blandad form och bråkform, men att hon när hon fick reda på rätt svar kunde 

koppla ihop denna nya kunskap med den gamla och således återskapa kunskapen att 1 2/4 i 

bråkform blir 6/4. Man kan dock också se detta ur ett annat perspektiv och då mena att hon 

endast applicerar sin gamla kunskap på talet, då hon via diskussionen återigen kommer ihåg 

att 1 ju är 4/4 och således bara använder en kunskap hon redan känner till. Huruvida detta 

resonemang är kreativt eller inte känner därför egentligen bara tjejen i fråga till då det är hon 

som vet hur hon tänkte.  
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Ett tydligare exempel på kreativt resonemang tycker jag dock att man ser prov på i 

konversationen som uppstår, när två elever funderar kring vilket bråk läraren illustrerar. Där 

leder konversationen fram till att det i själva verket kan vara de som inte är färglagda som ska 

illustrera bråket. Eleven får i detta fallet ny kunskap. då han inte fick fullständigt svar bara 

genom att applicera den kunskap han hade sen tidigare, utan via resonemanget kunde vidga 

sin begreppsbild.  När det gäller vissa andra noteringar jag gjorde angående resonemanget, till 

exempel då eleverna direkt såg det korrekta svaret i lösningsförslagen och därefter var 

ointresserad av att sätta sig in i övriga tankegångar så visar detta på ett algoritmiskt 

resonemang, där man känner till den korrekta algoritmen och endast tillämpar den på 

materialet.  I fallet i sf-klassen där två elever diskuterar hur långt två bråktal befinner sig från 

1/2 kan man knyta deras resonemang till det Palm, Boesen och Lithner (2011) skriver om hur 

resonemang inte behöver vara strikta bevis utan hur elever kan föra ett plausibelt resonemang 

och rimlighetsbedöma uppgifter genom logiska resonemang, vilket är precis vad eleverna gör 

i sin diskussion kring 3/7 och 5/12. 

I en annan situation som jag finner intressant så förklarar en tjej för en annan att 5/12 

och 3/7 båda är lika stora eftersom att de båda är mindre än en halv och ändrar man täljaren i 

5/12 till en sexa blir det en halv och ändrar man 7 i 3/7 till en sexa blir det också en halv. 

Alltså är de lika stora. Detta resonemang visar på att eleven saknar förståelse för att det är 

andelar som hon behandlar och att man då inte kan tillämpa samma regler som för de 

naturliga talen. Min tolkning av hur hon tänker i detta sammanhang är att hon om hon tar en 

från nämnaren i det ena talet och lägger till detta i täljaren på det andra så blir det ekvivalens 

ungefär i stil med att då 4+2=6 så är 3+3=6. Det vill säga man adderar ett på det ena talet och 

subtraherar ett på det andra för att bibehålla ekvivalensen mellan talen. Detta är också precis 

det som Tall och Vinner (1983) behandlar, då han menar att om vi missuppfattat ett begrepp 

från början så kan vi börja tillämpa regler på begreppet som egentligen inte är applicerbara. I 

det här fallet så hade eleven kanske inte fått grepp om definition av ett bråktal och förstått att 

det i själva verket handlade om andelar och att det således inte går att tillämpa samma regler 

på dem som det går att göra på naturliga tal.  

 

4.4 Fortsatt forskning och personliga reflektioner 
Det arbetssätt som beskrivs i studien är något jag själv tycker är intressant och tror är en bra 

metod för att förbättra elevers kunskaper inom matematik. I den klass jag undervisar som 

också medverkar i studien har jag gjort mitt bästa för att skapa ett klimat där alla skall våga 
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prata och berätta sina tankegångar så att eventuella missförstånd på det viset kan redas ut. 

Detta arbetssätt planerar jag givetvis att fortsätta arbeta med och jag strävar efter att hela tiden 

leta efter och konstruera problemlösnings- och resonemangsuppgifter som jag tror kan 

utveckla elevens matematikkunskaper på ett positivt sätt. Jag tror också att andra lärare kan få 

nytta av materialet för att kunna bredda sitt arbete och lägga fokus på resonemangsförmågan, 

om man väljer att genomföra en liknande lektionsserie. 

Angående hur man ur forskningssynpunkt skulle kunna arbeta vidare med resultaten så 

vore det intressant att implementera det resonerande problemlösandet över en längre period, 

till exempel under ett helt år för att studera hur den matematiska utvecklingen i så fall skulle 

bli och även hur elevens inställning skulle påverkas av att arbeta med arbetssättet under en 

längre period. En annan aspekt som jag tror skulle vara intressant att studera är att ta med ett 

genusperspektiv i studien. Antingen ur perspektivet att se hur arbetssättet kan göra att tjejer 

ska få möjlighet att ta större plats i klassrummets orala arena eller ur perspektivet att utjämna 

de skillnader som idag finns i matematikkunskaper mellan könen, där tjejer ofta har större 

kunskaper än killar.. Så ett genusperspektiv skulle absolut vara intressant att ha som 

utgångspunkt om man vill fortsätta forska inom området. 

.. 
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BILAGOR 
Bilaga 1. Lektionsplanering Lektionsplanering Bråkavsnittet  
Lektion 1 
Tidsåtgång 55 min 
Syftet med lektionen är att introducera bråktal och hjälpas åt att definiera ett rationellt tal. 
Nästa steg blir att med hjälp av en laborativ uppgift undersöka och jämföra storleken på 
rationella tal. 
 
Mål 
Att eleverna skall få en förstärkt begreppsuppfattning om rationella tall som ligger 
närmare definitionen.av ett rationellt tal, Man skall också öka försåelse för ekvivalensen 
när man förlänger bråk samt utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar med ord.  
 
Material 
Bilaga 6 och 10 chokladkakor 
Uppgifter och frågor Aktivitet Att tänka på  Tid 

Förtest. 
 
 
Vilket eller vilka av följande tal är 
bråktal?  
2/4, 2/2, 1 2/4, 2, 2,4 
 
 
Interaktiv genomgång då 
definition av bråktal anges. 
 
 
 
Fråga eleverna vilka bråktal de 
kan se i bilden. 
Illustrera 4/10 
 
Uppgift 2 
Rangordna bråk 
Laborativ uppgift med hjälp av 
chokladkakor. 
Eleverna skall arbeta tre och tre. 
se bilaga 1 
 
 
Grupperna ska kortfattat redogöra 
för hur de tänkte på uppgifterna 
5-9 och sedan en 
klassdiskussioner kring resultatet. 
 
Avslutningsfråga:Hur stor del av 
rektangeln är färglagd? Illustrera 
exempelvis ⅜ med olika stora 
bitar utritade. . 

 
 
 
1a, Diskutera 
 
 
 
Eleverna 
diskuterar 
frågorna i 
helklass 
 
 
 
Diskutera vilka 
bråk som 
åskådliggörs i 
bilden. 
 
 
 
2a. Grupparbete. 
 
 
 
 
2b. Diskussion 
kring hur man 
tänkt. 
 
 

 
 
Diskutera olika 
uttrycksformer 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
t.ex ⅖, ⅗, 6/10, 3/2, 4/6 
osv. 
 
 
 
Gå runt och uppmuntra 
elever att prata om hur 
de tänker samt hjälp till 
om någon kör fast. 

15-
20min 
 
 
1-
2min 
 
 
 
 
 
2-3 
min 
 
 
 
 
 
 
 
5 min 
 
 
5 min 
 
 
25 
min 
 
 
 
5 min 
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Lektion 2 
Tidsåtgång 60 min 
Syftet med lektionen är att stärka elevernas uppfattningar hur man jämför bråk. Samt vad 
det innebär när man förlänger och förkortar bråk och att bråktal kan vara större än 1. 
Man skall också träna sig i problemlösning då man också får fundera kring förhållanden 
och inte enbart kan använda de strategier som diskuterats under lektionen. 
 
 
Mål 
Eleverna skall lära sig att jämföra bråk samt träna sig i problemlösning samt utveckla sin 
förmåga att resonera matematiskt. 
Inför 
Rättat elevernas svar vid utgångsfrågan.  
Material: Bilaga 7 
 
Uppgifter och frågor Elevers aktivitet Att tänka på  

 

 
 
Uppgfit 1 
Ge eleverna 7 tal i bråkform och låt dem 
storleksordna dem. Låt dem klippa ut 10 
lappar, så de kan omplacera dem. 
Diskutera gruppvis vilka tal som är störst. 
 
 
Diskutera resultatet i helklass. Använd 
tallinje på tavlan. Vilka tal var svåra att 
rangordna. Vilken metod använde ni? 
 
 
Uppgift 2 
Rika matematiska problem. Panta Burkar 
Låt eleverna jobba i smågrupper med 
uppgifterna  
 
 
Dela upp eleverna i tvärgrupper och låt 
dem diskutera hur de löst sina uppgifter 
och om alla lösningar är lika bra. 
 
 
Gör ett liknande problem i grupperna 
 
 
Diskutera resultatet i helklass. 
 
 

 
 
Rangordna 7 bråktal 
från det minsta till det 
största gruppvis 3 och 
3 
 
 
 
 
Diskutera resultatet i 
helklass. Vad var 
svårt? Vad var lätt? 
 
 
 
 
Diskutera och lös 
uppgiften  i 
smågrupper. 
 
 
 
 
2d) Diskutera hur ni 
tänkt i trärgrupper 

 
 
 
 
Använd 
bråktalen  
5/12, 4/3, ¼, 
¾, 9/12, 3/7 
och 5/7 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
10  
min 
 
 
 
 
 
 
5 
min 
 
 
 
 
 
25 
min 
 
 
 
 
5 
min 
 
 
10 
min 
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Lektion 3 
Tidsåtgång: 60 min 
Syftet med lektionen är att eleverna skall lära sig addition/subtraktion av rationella tal och 
få en inblick i vanliga fel som görs samt göra en frågeanalys för att se vad som gör en 
fråga svår. 
 
 
 
Uppgifter och frågor Elevers Aktivitet Att 

tänka 
på 

Tid 

 
 
 
Skriv talet ⅓+1/6 på tavlan.  
Interagera med eleverna om 
lösningen och hur de tänker.  
 
 
Skriv talet 2/9-5/6 på tavlan. 
Återigen gissning och diskussion. 
 
 
Ge eleven 4 olika lösningar på 
uppgiften ⅔+1/4 se bilaga 8 och låt 
dem därefter diskutera vilken eller 
vilka av lösningarna som är 
korrekta och vilka för- och 
nackdelar lösningarna har. 
 
 
Arbete i läroboken. Välj ut två lätta 
och två svåra uppgifter från 
avsnittet om bråkräkning och 
försök lösa dem enskilt.  
 
 
Diskutera i smågrupper vilka frågor 
ni valde och varför ni tycker de är 
lätta/svåra. Hjälps åt och lös de 
svåra frågorna.  
 
 
Diskussion i helklass: Vad är 
skillnaden på lätta och svåra 
frågor?,Vad är det som gör en 
fråga svår? Hur kan man göra 
svåra frågor lättare? 
 

 
 
 
Gissa svaret och diskutera i klassen. 
 
 
 
 
Metodval och diskussion 
 
 
 
Diskussion kring utförda lösningar 
 
 
 
 
 
 
 
Läroboksanvändning.DIskussion om 
svårigheten i uppgifterna. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
<5 
min 
 
 
 
<5 
min 
 
 
 
10 
min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
min 
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Bilaga 2. För- och eftertest 
 
 
Förtest till Bråkräkning 

 

1. Rita en ring runt en femtedel av burkarna. 
 
                   
 
                 
 
 
 
 
2. Rita en ring runt det största talet. 
 

      
 
 
 
3 Du ska gå runt det kvadratiska fältet.    → 
Du startar vid hörnet S och rör dig i           S 
pilens riktning. Sätt ett X där du är 

efter att ha gått   av vägen. 
 

 

4 Ringa in det tal som är större än  men mindre än 1. 
 

      
 

5. Lös nedanstående uppgift. Visa hur du räknar. 

+  
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6 a) I en gymnasieklass finns tre program. Ekonomi- Samhälls och 

handelsprogrammet. 1/3 av eleverna går på samhällsprogrammet och 2/5 går på 
ekonomiprogrammet. Hur stor andel går på handelsprogrammet? 

Visa hur du räknar 

 

 

b) På samma skola är antal elever som går på samhällsprogrammet 45 stycken. Hur 
många går på ekonomiprogrammet? Visa hur du räknar. 
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Bilaga 3 Enkätundersökningen 
 
 
Enkät angående Matematikundervisningen 
 
 
1. Vad tycker du om matematik? 
Svar___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________ 
 
 
2. Vad tycker du om matematiklektioner?  
Svar___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________ 
______________________________________________________________________
________ 
 
 
3. Vad tyckte du om lektionerna vi hade om bråktal? 
Svar 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________ 
 
 
4 Hur mycket tycker du att du lär dig av enskilt arbete i läroboken? Gradera från 1 till 5 
där 1 är väldigt lite och 5 är väldigt mycket 
Svar____ 
 
 
5. Hur mycket tycker du att du lär dig av diskutera uppgifter och lösningar med dina 
klasskamrater?  Gradera från 1 till 5 där 1 är väldigt lite och 5 är väldigt mycket 
Svar____ 
 
 
6. Hur mycket tycker du att du lär dig av arbeta med problemlösning. Gradera från 1 till 5 
där 1 är väldigt lite och 5 är väldigt mycket 
Svar___ 
 
 
 
7. Vilket arbetssätt förknippar du främst  med en matematiklektion. Välj ett alternativ 
A. Lärarens genomgångar 
B Enskilt arbete i läroboken 
C Grupparbeten 
D.Problemlösning 
E Muntliga diskussionsuppgifter. 
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F Enskilt arbete på stenciler. 
G Laborativa och praktiska uppgifter. 
H Annat______________________________  
 
 
 
 
 
 
8. Vilket/ Vilka arbetssätt skulle kunna bidra till att din motivation för matematik ökar? Du 
får välja flera alternativ. 
A. Lärarens genomgångar 
B Enskilt arbete i läroboken 
C Grupparbeten 
D.Problemlösning 
E Muntliga diskussionsuppgifter. 
F Enskilt arbete på stenciler. 
G Laborativa och praktiska uppgifter. 
H Annat______________________________  
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Bilaga 4 Transkriptionsprotokoll Observationer 
 
J  första del 1 genomgång 00:25-0035 
 
 
Lärare Sen talade vi också om rationella tal. Vad var rationella tal? 
Elev Hela tal i bråk 
Lärare Hela tal i bråk (.) Precis. En kvot egentligen av två heltal 
 
 
 01:15-01:22 
Lärare Bråk det är ett tal, (visar med som en rundning med händerna)  förlänger  

täljare och nämnare (visar med hand över och under) med samma tal, då 
förlänger jag med fyra 

 
 
 
 
 
J Första del 3. 
00:00-02:00 
 (Eleverna arbetar i tystnad med eget arbete) 
Lärare Så (.) 

(tyst i 20 sek) 
Elev  Harkling 
 (tyst i 30 sek) 
Elev 2 Pennknäppning 
 (tyst i 5 s) 
 
 
Elev 3 (Visar läraren ett papper) Jag gjorde så här… 
Lärare  Det var bra 
 (läraren går runt i klassrummet och ser efter om eleverna behöver hjälp) 
 (Tystnad i ca 1 min) 
 
 
Ks första del 1 
01:18-01:45 
Lärare (skriver upp talen 2/4, 2/2, 2,4 1 och 2/4, och 2.  Vi har en två, tre, fyra, fem 
tal Lärare här och jag vet inte om det är några av er som  
L tycker att det känns (:) Det här vet jag. VIlka som är i bråkform. eller inte  
 paus 2 s 
Elev A tre av dem 
Läraren okej. Du tycker tre av dem 
Elev B två  
Elev C tre 
 
 
 
02:51-03:33 
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Lärare Nu vill vi ha lite argument hrä (Pekar på 1 och 2/4)  
 Maja vad säger du? Värför säger du att det här är i bråkform? 
 
 
Elev D Men alltså för att det är (.), (VIftar med handen), för att det är ohörbart 
Elev E Höhö 
Lärare Mm, B då vad säger du? 
Elev B Det står inte i bråkform, men den formen som det står i kallas delad form, 
va? 
Lärare jo eller blandad form 
Elev B blandad form 
Elev A Men varför måste man krångla till det för. Om det inte står i bråkform då 
hade Elev a man  väl bara kunna skirvit alltså en och en halv, en komma fem 
Lärare En komma fem. Här kommer decimalformen upp igen. 
…. 
 
 
 
 
 
03:40-04:08 
Lärare Vad är det som gör att man kallar det där blandad form 
Elev F Det är sju fjrädede, nej sex fjärdedelar. 
Lärare (skriver sex fjärdelar på tavlan) Är det sex fjärdedelar, då fick vi helt plötsligt 
ett Lärare  tal i bråkform, men det här var blandad form. Hur fick du fram sex där? 
Elev F En hel fjärdedel, det är ju fyra (.) plus två. 
‘Lärare En hel är fyra fjärdedelar (skriver 4/4 på tavlan) 
Elev F ja och så plus två då 
Lärare ja och så fick det stämde ju bra då . 
 
 
 
M:s första del 1 
 
03:05-03:09 
Lärare  Vad säger ni vad är ett bråktal då? 
Elev K Fullständigt onödigt 
Lärare aaa 
Elev L Delar här och så ett streck av det. 
 
 
M:s första del 1 
04:25-04:30 
Lärare  Vad säger du elev J. Vilket tal är ett bråktal 
Elev J två fjärdedelar 
Lärare Håller alla med om det 
Många elever Ja, mm 
 
 
M:s första del 1 
09:20-09:45 
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Elev G Du kan ju köra tvärt om också, sex tiondelar 
Lärare A, De kan man göra. (pratar lågt) 
Elev G Vad smart jag är jag 
Lärare  Och sen har Elev H något annat? 
Elev H Men så kan man väl inte göra, det är väl de färgade vi ska ha? 
Elev G Det spelar väl ingen roll,e, Det är två olika färger 
Elev H Så står det alltid i matteböckerna. Hur många är färgad 
Elev I Då kan man väl säga två femtedelar också 
Lärare Vet du vad. Ibland kan man faktiskt fråga, hur många är det som inte är färgad. 
 
M:s första del 1.  
12:05-12:12 
Läraren  Den där då? Pekar på talet 2 
Elev L Det är bara dubbla vad nämnaren är. 
Elev M tjogo tiondelar. 
 
 
 
 
M:s första del 2 
18:39- 
Elev N Det där är 75 i alla fall 
Elev H Ja det är 75 procent 
Elev H Ja sen har vi niondelar. Hade det varit tio då hade det varit sjutti 
Lärare mmm 
Elev N Nu blir det mindre 
Elev H Nä, det blir mer.  nu blir det tight i och med att du har 75 från fjärdedelar 
Elev N ja 
Elev H Nej jag måste tänka. Det där blir 72 procent det, (Pekar i boken)  nej det blir det 

inte, vänta det blir mer 
Elev N Det blir 77,7 
Elev H Ja okej då 
Lärare Hur tänkte du 
Elev N hundra delat i nie 
Lärere Sen gick ni vägen via procent. Hade man kunna gått via bråk? 
Elev H Nej det fungerar inte det. Det är lättare att räkna via procent 
 
K:s första del 3 
03:10 
 (En elev ritar en figur) 
Elev O Men du måste ju rita dem lika stora annars går det inte (Pekar på figurerna) 
 
04:07 
Elev  D De är både mindre än en halv därför tänkte vi att de är likadan. Ändrar man den 

här till en sexa (pekar på täljaren) så blir det en halv och ändrar man det här till 
en sexa (pekar på nämnaren på en annan lapp) så blir det också en halv.  

 
Lärare  Flera av er som använde decimalformen på det här 
 
Lärare  Hur ska vi göra för att bli säker då? 
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Elev  Vi kan ta det i procent 
Lärare Ja det skulle vi kunna göra, vi skulle kunna slå det på miniräknaren. 
Lärare Det är ett bra sätt. Finns det något annat sätt? 
 
 
M:s Andra  
20:25 
Lärare Elev J, Hur gjorde du för att lösa uppgiften? 
Elev J Jo. du gör så här. Du skaffar en kille som sitter bredvid dig som löser uppgiften. 
Lärare mm, Elev P då? 
Elev P Okej.. Får se, 
Lärare  Vill du skriva? (Visar tavlan) 
Elev P Nej (Ser efter i pappret) Han tar ju sin tredjedel och då är det 8 kronor kvar 

alltså tog han 4 kronor. 
Lärare  Och då har du tänkt? 
Elev P Att det var tolv när han tog 
 
 
K:s tredje del 1 
Elev Q sedan då kommer den andra och tar 50 procent av det 
Lärare Av det som var kvar? 
Elev Q ja, och så blir det 27 från början 
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Bilaga 5 Fullmakt och informationsbrev 
Hej 
 
Jag heter Ola Ivarsson och håller just nu på att skriva mitt examensarbete inom 
lärarprogrammet på högskolan i Gävle. Där kommer jag nu att genomföra en studie som jag 
hoppas att ert barn vill vara en del av.  
Bakgrund 
Under kursen Examensarbete med ämnesdidaktik,30 hp avancerad nivå vid högskolan i Gävle 
kommer jag att genomföra en studie där jag skall studera aktivitet och inlärning hos elever vid 
olika undervisningstillfällen. För att på bästa sätt kunna analysera resultatet av studien så 
behöver jag observera lektionerna för att kunna analysera elevernas diskussioner och arbete. 
Den analysmetod jag planerar att använda underlättas genom att lektionerna filmas och 
därefter analyseras i efterhand.  
 
 
Studien kommer att pågå under tre lektionstillfällen och vid alla lektionstillfällena kommer 
eleverna att ha sina ordinarie lärare och jag kommer enbart att observera och filma under 
tiden. Filmklippen kommer sedan användas för att analysera olika undervisningsmetoder och 
vilka aktiviteter som stimulerar elever att utveckla matematiska resonemang. Filmen kommer 
enbart att ses av mig och eventuellt min handledare och alla namn kommer att avkodas innan 
de används i examensarbetet. För att få filma barn/elever och följa de forskningsetiska regler 
som vetenskapsrådet satt upp vill jag be om ett godkännande från målsman (eller dig själv om 
du är myndig) till att få genomföra studien.  
 
Etik och sekretess 
Varken skolans eller elevernas namn kommer att nämnas i anknytning till filmen. Filmen 
kommer bara att vara tillgänglig för dem som nämnts ovan, och endast under kursens gång. 
Därefter kommer den lagras i arkivet hos institutionen för matematik på högskolan i Gävle. 
 
Du väljer själv om du/ditt barn får förekomma på film, och du kan alltid ändra dig 
senare. 
 
Hör gärna av dig om du funderar över något! 
 
 
Jag vore tacksam om ni hinner skicka tillbaka fullmakten påskriven med era barn till skolan 
före den 10 September.  
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Ola Ivarsson ( ola.ivarsson@utb.hudiksvall.se ) 
073-8115590 
 
 
Ola Ivarsson 
Bromangymnasiet 
Box 1204 
82415 Hudiksvall 
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FULLMAKT                     
 
 
 

Underskrift av student vid Högskolan i Gävle 
 
 

Jag kommer inte att sprida mitt videomaterial till någon annan än min 
handledare och garanterar att alla namn i materialet kommer att avkodas samt att 
alla vetenskapsrådets etiska riktlinjer vidmakthålls för hur videomaterialet 
behandlas. 

 
 
 
Datum Underskrift   
 
  

Namnförtydligande samt e-postadress. 
          Ola Ivarsson ola.ivarsson@utb.hudiksvall.se  

 
Underskrift elev/föräldar 

 
 

Jag tillåter att mitt barn/jag själv (myndig elev) får förekomma på 
film som en del av kursen Examensarbete med ämnesdidaktik 30 
hp vid Högskolan i Gävle ht-13. Detta under förutsättning att 
materialet endast ses av ansvarig student Ola Ivarsson och hans 
handledare vid högskolan och att det avkodas och används på ett 
etiskt försvarbart sätt enligt vetenskapsrådets etiska riktlinjer.  

 
 Barnets för och efternamn:  
 
 
 
Datum Underskrift av barn/elev/förälder/föräldrar 
 (Målsmans underskrift om medverkande är under 18 år) 
 
 
 Namnförtydligande 
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Bilaga 6. Chokladkakan. Uppgift hämtad från Matematik 5000 kurs 1a röd bok 
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Bilaga 7. Panta Burkar från Rika matematiska problem 
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Bilaga 8. Uppgift med lösningsförslag till bråkräkningsuppgift 
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