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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare i grundskolans tidigare år introducerar och 

arbetar med området bråkräkning. Utifrån detta syfte så formulerades tre stycken 

frågeställningar: Hur beskriver lärare att de introducerar området för sina elever? Hur beskriver 

lärare i grundskolans tidigare år att de arbetar med området? Samt är lärare medvetna om någon 

svårighet med området bråk? För att kunna besvara dessa tre frågeställningar genomfördes 

kvalitativa intervjuer med sju stycken lärare som arbetar runt om i Sverige. Studiens resultat 

visar att bråkräkning är någonting som upplevs som svårt av många elever samt att grunden till 

förståelse för området ligger vid en tydlig introduktion av både området i sig, men även av 

väsentliga begrepp. De intervjuade lärarna har även beskrivit hur de introducerar och arbetar 

med området bråkräkning och detta diskuteras sedan i enighet med tidigare forskning.  
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1. Inledning  

Jag har arbetat inom skolans värld, med elever i åldrarna 7-13, i snart fem års tid. Efter dessa 

år ser jag ett mönster när det kommer till elevers förståelse och uppfattning av bråkräkning. 

Elever, både låg- och högpresterande, har ofta svårigheter med området och deras förståelse för 

området ligger inte på samma nivå som inom andra områden i matematik. 

 

Tidigare studier, bland annat Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) samt Vamvakoussi och 

Vosniadou, (2004, 2010) hävdar att det är svårare för elever att lära sig om bråktal, än om hela 

tal, bland annat på grund av att bråktal kan presenteras på olika sätt.  

Anledningen till att jag har valt att ägna mitt examensarbete åt bråkräkning, och hur lärare 

introducerar och arbetar med området, är att jag vill försöka ta reda på hur lärare dels kan 

introducera området för sina elever på bästa sätt men även hur lärare bör arbeta med området 

för att ge sina elever bästa tänkbara grundkunskaper inom området. Genom att intervjua 

lågstadielärare samt genom att granska tidigare forskning i ämnet ska jag försöka synliggöra de 

framgångsfaktorer som har inverkan på elevernas förståelse för området. Förhoppningsvis 

kommer min studie att hjälpa lärare att förstå vad vi som lärare kan göra för att öka elevernas 

förståelse för bråkräkning, hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna och varför det sättet 

fungerar bäst i praktiken. 

 

2.  Syfte  

 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur lärare i grundskolans tidigare år introducerar och 

arbetar med området bråkräkning i matematik utifrån följande frågeställningar:  

 

1. Hur beskriver lärare att de introducerar området för sina elever? 

2. Hur beskriver lärare i grundskolans tidigare år att de arbetar med området? 

3. Vilka svårigheter upplever lärare att elever har med området bråk?   
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3. Bakgrund  

I kommande underrubriker kommer bråkbegreppets innebörd och vikten av en god 

begreppsförståelse att redogöras för. Vidare finns även beskrivningar för hur forskare anser att 

lärare bör introducera och arbeta med arbetsområdet samt vad elevers svårigheter i området kan 

bero på.  

3.1 Vad är bråkräkning? 

Bråkräkning används för att uttrycka delar av en helhet (McIntosh, 2009; Vamvakoussi & 

Vosniadou, 2010). Bråktalen används inom matematiken som ett enkelt sätt att uttrycka kvoten 

av en division. Anledningen till detta är att alla bråktal inte går att skriva ut som ett jämnt 

decimaltal. Som lärare är det dock viktigt att man uppmärksammar eleverna om att ett tal i 

bråkform innebär att talet är uppdelat i exakt lika stora delar (McIntosh, 2009).  

Heiberg Solem, Alseth och Nordberg (2011) beskriver bråkräkning på följande sätt ”I ett 

matematiskt avseende är bråk alla tal som kan skrivas i formen a/b där a och b är hela tal” (s. 

77). De flesta elever är väl bekanta med hela tal och har ofta använt sig av en tallinje för att 

räkna både addition och subtraktion (Heiberg Solem et al., 2011). När eleverna sedan stöter på 

tal i bråkform stämmer inte detta överens med deras förkunskaper om hela tal, eftersom att ett 

bråktal uttrycker en del av en helhet. ¼ av en pizza är alltså inte mer än 1/3 av pizzan enbart 

därför att heltalet 4 är större än heltalet 3. Man måste alltså alltid utgå från vad helheten av ett 

bråk är för att kunna förstå det (Heiberg Solem et al., 2011). Bailey, Siegler och Geary (2014) 

beskriver att elever som med hjälp av sin tallinje, ”i huvudet”, kan räkna hela tal även kommer 

ha lättare att förstå och kunna räkna tal i bråkform.  

I vardagen har dock bråktalen succesivt börjat ersättas av decimaltal eller tal i procentform och 

om man studerar hur bråkbegreppet används i vardagen, i läromedel och under lektioner så 

visar det sig att bråktal används i flera olika situationer. Bland annat har det framkommit att 

bråktal används på följande sätt:  

 som ett tal,  

 som en del av en hel, 

 som en del av ett antal, 

 som en andel, 

 som en proportion, 

 som ett förhållande, eller 

 som skala 

 (Löwing, 2016, s 83).  

 

Skillnaden mellan heltal och tal i bråkform beskrivs enligt Vamvakoussi och Vosniadou (2010) 

som följande: Ett heltal hör ofta ihop med antal och besvarar ofta frågan ”Hur många …”. Varje 

heltal har dessutom, en för talet, unik efterföljare. Det finns alltså bara heltal mellan varje enskilt 
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heltal. När man gör uträkningar med hela tal utifrån räknesätten addition och multiplikation blir 

summan eller produkten större och vid räkning av division och subtraktion blir kvoten eller 

differensen mindre. Jämför man då detta med tal i bråkform så besvaras ofta frågan ”Hur 

mycket …” istället för ”Hur många …”. Talen i bråkform har inte, likt heltalen, en unik 

efterföljare utan kan ha oändligt många tal i bråkform, mellan varje tal. Bråktalen följer inte 

heller samma mönster när det kommer till de räknesätten multiplikation och division. Vid 

multiplikation ökar produkten inte per automatik när man räknar med tal i bråkform. Inte heller 

innebär en uträkning av räknesättet division att kvoten eller blir en minskning (Vamvakoussi & 

Vosniadou, 2010). Dessutom kan talen i bråkform skrivas på flera olika sätt, men fortfarande 

ha samma värde, exempelvis 3/6, 2/4 och 1/2  som alla indikerar hälften. Vid figuren nedan 

gestaltas detta via två olika bilder.  

 

             Heltal                            Tal i bråkform 

        
 

Figur 1. Bilder av ett heltal och ett tal i bråkform.  

 

 

Den första figuren, skulle, vid användningen av heltal, beskrivas som en figur. Vid det andra 

exemplet ser vi en figur där hälften av ytan är färgad. Om vi skulle använda oss av heltal skulle 

vi inte kunna beskriva figuren på något annat sätt än att ”hälften av-” eller ”halva ytan” är 

färgad. Om vi däremot använder oss av bråktal kan vi beskriva figuren som att 3/6 är färgad, 

men även att 1/2  är färgad. Samma värde kan alltså beskrivas på olika sätt eftersom att 3/6 är 

detsamma som 1/2, vilket är detsamma som hälften av rätblocket. Denna insikt och förståelse 

är något som bland annat Vamvakoussi och Vosniadou (2004, 2010) lyfter som en svårighet 

bland elevers förståelse.  

Att som elev förstå att bråktalen och begreppen som hör till området är aktuella i flera olika 

områden inom matematiken, är komplex kunskap och kräver en stabil grund. Hur lärare ger 

sina elever förutsättningar för att skapa grundläggande kunskaper och en grundläggande 

förståelse för området kan du läsa om under kommande avsnitt.  

3.1.1 Introduktion av bråkräkning 

Att arbeta med, och förstå, bråkräkning handlar inte enbart om att kunna räkna renodlad 

bråkräkning. Eftersom att elever, ju äldre de blir, förväntas ha kunskaper om decimaltal, 

procenträkning, algebra och ekvationer, behöver eleverna en stabil grund och tydliga 

baskunskaper inom bråkräkning, som ligger som grund till alla ovan nämnda arbetsområden 

(Bailey, et al., 2014); Löwing, 2016; McIntosh, 2009). Både Löwing (2016) och Kilpatrick et 

al. (2001) beskriver att läraren måste ha en aktiv roll i områdets introduktion för att synliggöra 
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och konkretisera innehållet för att eleverna ska få så bra förutsättningar, att lyckas inom 

området, som möjligt. 

Det vanligaste, enligt Löwing (2016) är att den första, grundläggande, undervisningen i bråk 

utgår från elevernas vardag och att man ofta pratar om delar av heltal, till exempel pizzor och 

tårtor. Kilpatrick et al. (2001) samt Heiberg Solem et al. (2011) anser även de att det är ett bra 

sätt att introducera området för att på ett konkret sätt synliggöra för eleverna vad som menas 

med begreppen en hel, en del samt hur man skriver olika bråk. De fortsätter dock genom att, 

lite motsägelsefullt, beskriva att det är viktigt att eleverna inte enbart får använda sig av en 

enskild representationsform, till exempel en pizza eller tårta, utan att de får möjlighet att se 

olika helheter och delar av denna helhet. Representationsformer kategoriseras in efter olika 

ramverk som består av olika beståndsdelar. Ett sätt att lösa ett problem eller, som i exemplet 

ovan, använda sig av konkret material i form av pizzor eller tårtor räknas som en 

representationsform (Larsson och Ryve, 2018).  

 

För att kunna förstå och för att kunna räkna denna typ av matematik, krävs en viss förkunskap 

om de matematiska begreppen täljare, nämnare och en grundläggande insikt i att ett bråktal kan 

beskrivas på ett oändligt antal sätt (Löwing, 2016; McIntosh, 2009). Heiberg Solem et al. (2011) 

skriver att ½ är ett passande bråk att inleda arbetsområdet med, med förklaringen att de flesta 

barn har erfarenheter av uttryck som ”hälften” och ”halva”. Elever tenderar att ha erfarenheter 

av att ha delat någonting med någon och förstår därför innebörden av att till exempel dela ett 

äpple i hälften och att det i sin tur genererar i två stycken delar av äpplet efter delningen. De 

fortsätter genom att beskriva att läraren kan fortsätta introduktionen genom att diskutera om två 

halvor är lika bra som en hel i alla lägen. Tittar vi tillbaka på exemplet med äpplet spelar det 

ingen roll om vi får två halvor eller en hel. Men om vi istället får två halvor av en tröja så 

betyder inte det att vi kan klä på oss den.  

 

Introduktionen av området har också en viss betydelse för elevernas fortsatta förståelse för 

ämnet. Kilpatrick et al. (2001) nämner att det, även om elever inte har förståelse för själva 

bråktalen, går att sammankoppla med elevers förståelse för delning, gruppering och olika 

mätningar vilket kan användas som en utgångspunkt för introduktionen. Många gånger har 

eleverna redan en förförståelse av att dela föremål lika samt att dela med sig till varandra. Detta 

kan nyttjas för att förstå samband mellan bråktal på samma sätt som räknandet av föremål kan 

nyttjas som introduktion till addition (Kilpatrick et al., 2001). Vidare beskriver Kilpatrick et al. 

(2001) att lärare kan ha nytta av att se vilka fel som är vanligt förekommande bland förståelsen 

för bråktal bland elever, för att på så sätt använda denna kunskap i sin planering av 

introduktionen. Om en lärare är medveten om vad elever ofta fallerar på kan läraren, med hjälp 

av den kunskapen, undvika dessa fallgropar och se till att ta in detta i sin undervisning för att 

hjälpa eleverna runt svårigheten och istället ge dem en djupare förståelse för området.  

 

Löwing (2016) hävdar till exempelvis att det, vid den inledande undervisningen i området, inte 

är självklart för alla elever att delarna i en helhet ska vara lika stora. Hon beskriver en studie, 

där 3150 elever i årskurs fyra och 1920 i årskurs fem deltog, att 64% av eleverna i årskurs fyra 

och 39% av eleverna i årskurs fem gjorde fel när de skulle beräkna delarna av en helhet efter 
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den inledande undervisningen. Detta framkom vid tolkningen av resultatet på diagnosen RBI1 

(BD1), som är en del av diagnosmaterialet Diamant (Skolverket, 2013).  

3.1.2 Begreppsförståelse 

En matematisk uppgift kan vara formulerad utifrån en vardaglig händelse, med vardagligt språk, 

eller mer abstrakt med matematiska begrepp. För att kunna lösa olika sorters matematiska 

problem och uppgifter krävs därför en grundläggande förståelse för matematiska begrepp och 

deras innebörd. Alla individer bör ha en grundläggande förståelse för matematiska begrepp 

utifrån den nivån som hen befinner sig. Begreppsförståelsen är därför inte konsekvent, eller 

permanent, utan förändras i och med att en individ utvidgar sina kunskaper (Löwing 2016).  

Löwing (2016) fortsätter genom att beskriva att grunden för förståelse av begrepp som rör just 

ämnesområdet bråkräkning grundläggs under de tidigaste skolåren. Som tidigare nämnt, i 

avsnitt 3.1.1 Introduktion av området, så anser Löwing (2016) och Heiberg Solem et al. (2011) 

att den introducerande bråkräkningen med fördel kan utgå från vardagliga situationer. Men 

Löwing (2016) beskriver vidare att eleverna, innan de börjar räkna, bör behärska några 

grundläggande begrepp. Hon fortsätter genom att nämna tre grundläggande insikter som eleven 

bör ha nått för att kunna skapa sig en förståelse kring bråkbegreppen, nämligen: 

1. Nämnarens innebörd 

2. Täljarens innebörd 

3. Varje tal i bråkform kan skrivas på (oändligt många) olika sätt (Löwing, 2016, s. 83). 

McIntosh (2009) nämner fyra liknande aspekter som han anser att eleverna behöver för att förstå 

bråkräkning:  

1. Alla delar måste vara lika stora för att de ska vara bråkdelar (delarna behöver inte 

nödvändigtvis ha samma form och utseende i konkreta exempel) 

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

3. Ju större nämnaren är när täljaren är densamma, dvs ju fler delar helheten är delad i, 

desto mindre är bråket eftersom varje del ju blir mindre 

4. Täljaren visar hur många delar av helheten vi har (s. 29).  

Det både Löwing (2016) och McIntosh (2009) beskriver är vikten av att eleverna har en 

förståelse från räknesättet divisions begrepp, exempelvis täljare och nämnare. De lyfter även 

att eleverna redan vid introduktionen bör ha skapat sig en förståelse för att tal i bråkform kan 

skrivas på olika sätt, samt att eleverna måste förstå att alla delar av ett bråktal måste vara lika 

stora. Detta nämns även i Heiberg Solem et al. (2011) som hävdar att en viktig del av förståelsen 

för bråkbegreppet är att man förstår att begreppet är relativt och beroende på vilket helhet bråket 

symboliserar. Att äta hälften av en chokladkaka med 10 rutor är inte samma sak som att äta 
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hälften av en chokladkaka med 20 rutor. Bara för att vi använder samma begrepp, nämligen 

”hälften” så innebär det inte automatiskt att det är samma mängd och detta är något som elever 

kan ha svårigheter att förstå. Detta synsätt styrks även av McIntosh (2009) som beskriver att en 

elev, för att verkligen kunna förstå bråkräkning och tal i bråkform, måste förstå att två bråk kan 

se helt olika ut men representera samma tal. Vi kan till exempelvis dela in en chokladkaka med 

sex rutor i sex stycken delar, 1/6. Om vi då ber en elev skriva ett uttryck för hälften av 

chokladkakan så bör en elev, med en förståelse för bråkräkningen, förstå att hen kan skriva 

bråket som antingen 3/6 eller ½ eftersom att de i detta fall representerar samma andel. 

Någonting som framkommer även i tidigare studier kring bråk, bland annat i Heiberg Solem et 

al. (2011) samt Löwing (2016), är hur viktigt det är att eleverna får lära sig viktiga begrepp för 

området samt att de får en djup förståelse för begreppets innebörd. De beskriver vikten av att 

läraren lägger ner tid på att säkerställa elevernas förståelse för begreppet och att de ser samband 

mellan begreppen och olika representationsformer  

3.2 Olika sätt att arbeta 

Allt lägre ner i åldrarna övergår den traditionella bråkräkningen, basen, till att snabbt koppla 

ihop bråk med både decimaltal och procenträkning. För att kunna utveckla förmågan att se 

samband mellan de olika formerna av ett tal, till exempel bråkform, decimalform och 

procentform, krävs det att läraren lägger ner tid på att undervisa den rena bråkräkningen först 

(Löwing, 2016). 

I en fördjupad studie av elever i årskurs två, såg man att lärarens genomgång och beskrivning 

av området spelar stor roll för hur eleverna uppfattar området. Läraren, i en av studierna, ska 

vid en genomgång ha sagt att “Alla delar ska vara lika stora” vilket medförde att en elev ritade 

en lika stor del av alla former, utan att tänka på att det ska vara en lika stor del utifrån helheten 

sett (Löwing, 2016), vilket tyder på en bristande förståelse för området. Heiberg Solem et al. 

(2011) beskriver att bråkräkning anses vara en besvärlig del av matematiken med 

frågeställningar som ofta förblir obesvarade. De fortsätter genom att beskriva att elever som 

ställt frågor, istället för ett förklarande svar, fått en handfull regler som beskriver varför det är 

på ett visst sätt, vilket inte har hjälpt dem alls i slutändan. 

 

Ni och Zhou (2005) beskriver vikten av att elever har goda grundläggande kunskaper om heltal 

och dess värde. Detta innebär då att läraren bör ha planerat sitt tidigare arbete med syftet att ge 

eleverna stabila kunskaper om talens värde, innan eleverna ska börja arbeta med bråkräkning. 

Vid arbetet med bråkräkning är det dock viktigt att läraren använder sig av elevernas kunskaper 

om heltal för att utveckla deras kunskaper och skapa en förståelse för bråkräkningen. Vid 

arbetet med bråkräkningen bör eleverna få så pass goda kunskaper att de förstår att en 1/3 är 

större än en ¼ trots att talet 4 är större än talet 3 (Ni & Zhou, 2005). Tidigare studier, 

Obersteiner,Van Hoog, Verschaffel och Van Dooren (2016) och Ni och Zhou (2005), beskriver 

att elever ibland misstolkar bråkräkningen på grund av deras uppfattning om hela tal. Eleverna 

ser ett tal i bråkform som två hela tal med ett streck emellan, inte som en del av ett tal eller en 

del av ett antal. För att komma bort från dessa vanligt förekommande fel, beskriver Ni och Zhou 



7 

 

(2005), likt Löwing (2016), att den ursprungliga introduktionen och instruktionen av området 

är grundläggande för att eleverna ska förstå området. De beskriver även vikten av att läraren 

lägger ned tid på detta område och inte går fram alltför fort.  

3.3 Elevers svårigheter  

Att elevers förståelse för, och kunskaper om, området bråk ligger lägre än kunskaperna i andra 

arbetsområden är något som bland andra Chan, Leu, och Chen (2007) och Vamvakoussi och 

Vosniadou, 2010) beskriver. Chan et al. (2007) beskriver det enligt följande som att ”Även om 

det är allmänt känt att bråktal är viktiga […] är bråktalen traditionellt sett ett av det svåraste och 

besvärligaste matematiska området” (s. 27). Kilpatrick et al. (2001),Vamvakoussi och 

Vosniadou (2004, 2010) nämner att tidigare forskning visar att lärare märkt att elever använder 

sina kunskaper om heltal på ett felaktigt sätt när de försöker räkna och förstå bråktal. Vanligt 

förekommande fel, enligt Kilpatrick et al. (2001) och Vamvakoussi och Vosniadou (2010), är 

att elever tänker att 1/8 är större än 1/7 på grund av talet 8 är större än 7 eller att de tror att 3/4 

är lika stort som 4/5 eftersom att det skiljer en siffra mellan täljaren och nämnaren på båda 

talen. De beskriver fortsättningsvis att det dessutom är mer komplext för elever att lära sig om 

bråktal, än om hela tal, just på grund av att bråktal kan presenteras på olika sätt. Detta stärks 

även av Obersteiner et al. (2016) som hävdar att just bråktalens utformning, och att samma 

värde kan skrivas med olika bråkal, är förvirrande för elever. När det gäller heltal har siffran 2 

endast ett värde, men vid bråktal betyder exempelvis 8/16, 4/8 och 1/2 samma sak. 

Det har via tidigare studier, Löwing (2016), framkommit att en stor del av eleverna som läser 

första året på gymnasiet och som genomfört Skolverkets diagnosmaterial “Diamant” 

(Skolverket, 2013) har för  svaga kunskaper inom området bråk. Hon beskriver vidare att bristen 

på kunskaper i området går att härleda till bristande kunskaper redan i årskurs fyra där det 

framgår att många elever inte har tillräckligt djupa kunskaper i området. Många av eleverna 

kan avgöra ett bråks storlek med bildstöd, men när de förväntas kunna generalisera denna 

kunskap till att själv markera ett bråks storlek klarar endast 33 % av eleverna i årskurs fyra detta 

och 44 % av eleverna i årskurs fem det (Löwing, 2016). Förmågan att generalisera denna 

kunskap ligger som ett kunskapskrav för årskurs 3, vilket innebär att alla elever förväntas kunna 

detta i årskurs fyra och fem. Vad är det då som gör att elevernas kunskaper brister i detta 

område? Obersteiner et al., (2016) vittnar om att elevers förförståelse ibland ställer till det för 

dem när de ska arbeta med bråkräkning. Förutom att elever ofta kopplar samman ett heltals 

värde med ett tal i bråkform så tolkar de även bråktalets utformning som en division. 

Exempelvis kan en lärare beskriva talet 16/4 som 4 x 4 = 16 eller som 4 + 4 + 4 + 4, alltså 

beskriva talet genom att återkoppla till elevens tidigare kunskaper i multiplikation och addition 

för att eleven ska förstå divisionen. Men vid arbetet med tal i bråkform krävs det en mycket 

större förståelse, och djupare kunskap i ämnet, för att kunna använda sig av samma resonemang 

(Obersteiner et al., 2016). Även Löwing (2016) beskriver att en del av elevernas svårigheter 

med bråkräkning kan härledas till att ett bråktals utformning snarare grundar sig i multiplikation 

och division, än till addition och subtraktion, vilket gör att elever ofta missuppfattar bråktal när 

det introduceras för dem. 
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Löwing (2016) beskriver en testsituation där 3150 elever i årskurs fyra och 1920 elever i årskurs 

fem deltagit. Vid testet framkom det att endast 33% av eleverna i årskurs fyra klarade av uppgift 

3c, som handlar om att applicera sin kunskap och generalisera den för att lösa mer utvecklade 

bråk, här i form av att skugga en tredjedel av sex rutor (se figur 2). Vidare ger hon exempel på 

uppgift 6c som mäter samma kunskap. Här lyckades 36% av eleverna i årskurs fyra lösa 

uppgiften. Resultatet vid denna testsituation visar att 2/3 av eleverna i årskurs fyra inte kan 

generalisera den kunskapen de hittills fått inom bråkräkning trots att de enligt kunskapskraven 

för årskurs tre (Skolverket, 2018) ska kunna visa ”grundläggande kunskaper om tal i bråkform 

genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla 

bråk.” (Skolverket, 2018, s. 59-60). 

Nedan visas ett exempel på uppgifter från en av Diamant-diagnoserna (Skolverket, 2013).  

3c. Skugga en tredjedel av figuren  

 

   

   

 

6c. Ringa in alla figurer där 1/3 är skuggad  

 

 

 

a.                                           b.                             c.           

                                              

 

 

Figur 2. Exempeluppgifter från Diamant-diagnoserna (Skolverket, 2013) samt beskrivna i Löwing (2016), s. 85.  

 

Att elever visar större svårigheter vid just bråkräkning är även något som McIntosh, Reys, Reys, 

Bana och Farrell (1997) märkt i en av sina studier över elever i Australien, USA, Sverige och 

Taiwan. När de jämförde de australiensiska och amerikanska elevernas resultat på frågor som 

rörde både bråktal och tal i decimalform uppmärksammade de att det var ett färre antal elever 

som svarat rätt på frågorna som rörde bråktal. De talen som eleverna hade störst svårigheter 

med var de tal som bad eleverna att storleksordna bråken, sätta ut dem på en tallinje eller berätta 

vad som fanns mellan två bråk, exempelvis 1/5 och 2/5. I deras studie framkom det även att 

eleverna hade svårigheter även när de skulle beräkna avstånd utifrån ett givet bråk. Eleverna 

fick exempelvis en bild av en kvadrat med ett X markerat på en av kvadratens sidor med frågan 

”Du ska gå ett varv runt ett kvadratformat fält. Du startar vid hörnet som är markerat med S och 

går enligt pilens riktning. Markera var på fältet du befinner dig efter att du har gått 1/3 av 

sträckan.” (skribentens översättning från engelska, McIntosh et al. 1997, s. 29) 
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3.4 Förankring i lagar och förordningar  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2018), 

hädanefter Lgr11, beskriver vad man som lärare bör ta med i sin undervisning för att ge sina 

elever bästa tänkbara kunskaper i enlighet med kunskapskraven.  

 

Utdrag ur det centrala innehållet för årskurs 1-3 beskriver att eleverna bör ha kunskaper om 

“Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt 

hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal” (Skolverket, 2018, s. 55) samt “Naturliga tal och 

enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer” (Skolverket, 2018, s. 55). 

Eftersom Lgr11 (Skolverket, 2018) inte beskriver hur läraren bör arbeta för att hjälpa sina elever 

att nå dessa kunskaper, utan snarare beskriver vad vi som lärare bör fokusera på, innebär det att 

det är upp till varje enskild lärare att tolka läroplanen (Skolverket, 2018). 

 

Löwing (2016) beskriver att Lgr11 fokuserar på att eleverna ska utveckla sin förmåga, men inte 

förmågan kopplat till ett specifikt område inom matematik utan snarare sin förmåga att, rent 

generellt, lösa olika matematiska problem. Ett exempel på detta är att det i syftet för ämnet 

matematik står att “Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att 

argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.” (Skolverket, 2018, s. 54) samt att 

“Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 

problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. 

”(Skolverket, 2018, s. 54). Anledningen till att dessa citat från kursplanen i matematik 

(Skolverket, 2018) kopplas till denna studie är för att bråkräkning används i uppgifter där 

eleverna förväntas argumentera och föra resonemang samt räkna ut problemlösningar med 

bråkräkning. I Lgr11 (Skolverket, 2018) finner man även kunskapskrav för elever i slutet på 

årskurs 3 där det förväntas att eleven “visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom 

att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.” 

(Skolverket, 2018, s. 59-60).  

 

I skollagen (2018:749), SkolL, 1 kap. 9 § kan vi läsa att ”Utbildningen inom skolväsendet ska 

vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.” 

Anledningen till att utdraget ovan finns med i denna studie är för att belysa skillnaderna på 

undervisningen i matematik, främst undervisningen i bråkräkning, runt om i Sverige. Skollagen 

beskriver tydligt att utbildningen ska vara likvärdig, vilket bör vara något som samtliga lärare 

och yrkesverksamma strävar mot.  

I skollagen (2018:749), SkolL, 3 kap. 2 § anges det att 

alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt 

att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att 

så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de 
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kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och 

stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 

3.5 Undervisning i bråkräkning  

För att överhuvudtaget undervisa i matematik beskriver Löwing (2016) att lärare behöver ha 

både goda ämneskunskaper i ämnet matematik samt övergripande didaktisk kunskap. Hon 

beskriver vidare:  

De egna matematikkunskaperna utgör kärnan i lärarens matematikdidaktiska kunnande. 

Utöver ämneskunskaper, adekvata för undervisning av den åldersgrupp elever läraren 

undervisar, behövs didaktiska ämneskunskaper. Utgående från dessa grundläggande 

professionskunskaper avseende matematikämnet, kan läraren planera undervisning, välja 

arbetssätt, bedöma elevens kunskaper med mera (s. 26).  

När det kommer till introduktionen av arbetsområdet bråk så beskriver Löwing (2016) vidare 

att det, för lärare, är en god idé att använda sig av tydliggörande bilder vid introduktionen av 

bråkräkning, till exempel genom att använda sig av bilder av bland annat pizzor och tårtor. Hon 

nämner att det, förutom själva bråkräkningen, även behöver läggas vikt vid många delkunskaper 

inom området, exempelvis begrepp och dess innebörd. Hon nämner att det är viktigt att eleverna 

kan koppla dessa begrepp och dess innebörd till någonting, exempelvis en del av ett fast antal. 

Vid denna typ av uppgifter, där läraren undervisar om delar av en helhet, är det viktigt att läraren 

tydligt betonar att andelarna alltid ska vara lika stora vid bråkräkning (Löwing, 2016).  

Nedan följer ett strukturschema (Figur 3) för hur elevens förståelse för bråkräkning ser ut och 

hur läraren bör tänka vid planering av sin undervisning:  

 

Figur 3. Strukturschema, den didaktiska kartan, över grundläggande förståelsen för bråkräkning (Löwing, 2016, 

s.89).  
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Ni och Zhou (2005) beskriver, som tidigare nämnt, att elever ibland missuppfattar bråkräkning 

på grund av deras kunskaper om heltal och dess värde. De fortsätter genom att beskriva att 

bråkräkning är ett område som kräver tid och där läraren måste vara medveten om elevernas 

förkunskaper om heltal och dess uppfattning av dessa. För att hjälpa eleverna att förstå 

bråkräkning krävs insiktsfulla instruktioner och tillräckligt med tid för att eleverna ska kunna 

tillgodogöra sig den nya kunskapen (Ni och Zhou, 2005).  

3.5.1 Laborativt- och konkret material  

Laborativt material är material som är fysiska och konkreta. Material som går att ”ta på”, flytta, 

undersöka och manipulera (Rystedt och Trygg, 2010). Ett laborativt material går, enligt Trygg 

(2014) att dela upp i tre kategorier: 

1. Vardagliga föremål som finns i hemmen, på skolor och arbetsplatser, i samhället och i naturen 

kan användas i matematikundervisningen. Ett vanligt exempel är redskap för att mäta, som 

måttband, meterstock, hushållsmått, våg och termometer. 

2. Pedagogiska material är speciellt framtagna och producerade för att användas i 

matematikundervisningen. Några vanliga exempel är tiobasmaterial, multilink, geostrip, 

cuisenairestavar och logiska block. 

3. Spel kan avse både kommersiella spel och sådana som är konstruerade och tillverkade av 

lärare och elever. Det kan vara allt från traditionella spel som schack och fia till hypermoderna 

digitala spel. 

(Trygg, 2014, s. 181).  

Att bara använda sig av laborativt material i sin undervisning räcker inte, utan läraren måste ha 

ett tydligt syfte med varför det laborativa materialet används. Lärarens erfarenheter och 

kunskaper om materialet är avgörande för hur resultatet sedan ser ut (Rystedt och Trygg, 2010). 

Rystedt och Trygg (2010) redogör för att ett laborativt material inte har effekt som ett 

engångsmaterial, utan är någonting som måste användas regelbundet för att det ska få en positiv 

effekt. De framhäver dock vidare att det är lärarens roll i undervisningen som är avgörande för 

hur effekten av materialet blir (Rystedt och Trygg, 2010).  

I studien kommer även begreppet konkret material att nämnas. Ett konkret material är en form 

av laborativt material som går att uppleva med flera sinnen och som i många fall är en 

abstraktion av ett annat föremål, som exempelvis leksaker och plockmaterial (Trygg, 2014). 

3.5.2 EPA-modellen och Kooperativt lärande  

EPA-modellen är en förkortning av enskilt-par-alla där läraren ställer en öppen fråga eller 

exempelvis ett problem, till eleverna. Först får eleverna fundera själva, sedan diskuterar eleven 

detta med sin bänkkompis för att så småningom delta i en gemensam diskussion med alla elever 
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i klassen samt läraren där läraren lyfter några pars diskussioner och resonemang (Fohlin och 

Wilson, 2018).  

Kooperativt lärande beskrivs enligt följande 

”Kooperativt lärande, förkortat KL, används i många länder och är ett sätt att organisera 

samarbete och lärande mellan elever. Grundtanken med KL är ett lärande där samarbetet 

mellan elever utvecklar deras kunskaper och sociala förmågor samtidigt. I det kooperativa 

lärandet har läraren en ytterst viktig och styrande roll” (Fohlin och Wilson, 2018).  

När man som lärare arbetar med kooperativt lärande är en av de vanligaste strukturerna just 

EPA (Fohlin och Wilson, 2018). De beskriver att de olika strukturerna ”kan ses som ett recept 

på en lärprocess och är ett ramverk för elevinteraktion” (Fohlin och Wilson, 2018, s. 4).  

4. Teoretiska utgångspunkter  

Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet, vilket innebär lärande i en social 

kontext (Korp, 2011). Vidare poängterar Korp (2011) att samtliga sociokulturella teorier i första 

hand betraktar lärandet som en social process där elever först lär i samspråk och sedan enskilt.  

 

Det sociokulturella perspektivet baseras, enligt Manger, Lillejord, Nordahl och Helland (2013) 

på tre grundläggande förutsättningar. Den första förutsättningen är att vi människor lär, och 

utvecklar våra kunskaper, när vi deltar i olika kunskapsprocesser. Den andra förutsättningen är 

att vi är medskapare av kunskaper och den tredje att kunskap är föränderligt. Utgångspunkten i 

det sociokulturella perspektivet är att människan lär i samspel med andra, till exempel genom 

att arbeta i grupper eller via projektarbeten. Det människan lär sig, i samspel med andra och 

med hjälp av hjälpmedel, kan hen sedan utveckla och lära på egen hand. Detta synsätt kallas 

för den proximala utvecklingszonen, eller den närmaste utvecklingszonen, och är något som 

det läggs stor vikt vid i detta perspektiv (Jakobsson, 2012; Korp, 2011). I Korp (2011) nämns 

både den närmaste utvecklingszonen och den faktiska utvecklingszonen som relaterar till vad 

en elev har för kunskaper om hen ska arbeta enskilt utan hjälpmedel. Det hen klarar av vid 

exempelvis en provsituation, med andra ord.  

 

Andra centrala begrepp inom detta perspektiv är mediering och artefakter, hjälpmedel. 

Mediering innebär att vi människor inte står i direktkontakt med vår omvärld, utan att vi 

hanterar omvärlden med hjälp av olika artefakter (Säljö, 2000). Jakobsson (2012) beskriver 

mediering som lärande och lärprocesser som interagerar mellan våra handlingar, vårt tänkande 

och de medierande resurserna, exempelvis i form av laborativt och konkret material. Just 

begreppet artefakt är inte alltid så lätt att förklara enligt Jakobsson (2012) som bland annat 

beskriver artefakter som olika sorters hjälpmedel, både begreppsliga och materiella. Säljö 

(2000) beskriver artefakter som föremål som skapats av oss människor. Dessa samspelar med 

en människas sociala sfär och skapar en känsla av att omvärlden är meningsfull, likaså lärandet.  

I detta perspektiv lyfts även klasskamrater och den sociala arbetsgemenskapen, lärmiljön, fram 

som viktiga resurser i utvecklingen och i det fortsatta lärandet (Manger et al. 2013; Williams 
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2001). Manger et al. (2013) beskriver att läraren bör ha goda kunskaper om hur hen ska lägga 

upp sina lektioner för att skapa inlärningssituationer där eleverna kan arbeta tillsammans och 

därmed även lära av varandra. Williams (2001) betonar också de vuxnas roll och attityd 

påverkar elevernas inlärning. 

5. Metod  

I denna studie har information inhämtats från tidigare forskning och studier för att få en djupare 

förståelse för området, vilket du kan läsa mer om under rubriken Bakgrund.  

För att på bästa möjliga sätt kunna besvara studiens frågeställningar, ”hur beskriver lärare att 

de introducerar området för sina elever?”, ”hur beskriver lärare i grundskolans tidigare år att de 

arbetar med området?” samt ”vilka svårigheter upplever lärare att elever har med området 

bråk?”, samt för att ta reda på hur lärare beskriver sitt arbete kring området bråk finns även 

intervjuer med bland metodvalet. Intervjuerna har genomförts med yrkesverksamma lärare i 

grundskolans lägre åldrar, lokaliserade runt om i Sverige.  

5.1 Val av metod 

Vid valet av metod stod valet mellan kvantitativ- och kvalitativ metod. En kvantitativ metod 

beskrivs av Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) som en metod som används för att 

mäta ett resultat av något slag eller för att samla in data genom till exempel intervjuer och 

enkäter som sedan bearbetas och mäts eller räknas. Vanliga frågor i en kvantitativ metod är hur 

mycket eller hur många med syftet att förklara varför någonting är som det är. Backman et al.  

(2012) beskriver vidare att en kvalitativ metod istället ställer frågor som varför eller hur. En 

kvalitativ metod går mer på djupet och samlar ofta mer information om ett fåtal ämnen, istället 

för att samla in stora mängder data som ska mätas och/eller räknas. Metoderna beskrivs även, 

på ett enkelt sätt, som att en kvantitativ undersökning går mer på bredden med en större mängd 

data medan en kvalitativ metod går mer på djupet med en mindre mängd data.  

För denna studie föll valet på en kvalitativ undersökning med ett färre antal deltagande, men 

som kunde bidra med djupare information. Vid val av metod för datainsamling valdes 

strukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuledaren har färdiga frågeställningar som den 

intervjuade, respondenten, besvarar (Backman et al., 2012). En fördel med denna typ av metod 

är att den data som samlas in oftast är enhetlig och lätt att bearbeta och analysera, vilket är en 

av de största anledningarna till att denna metod valdes (Backman et al., 2012). Alla deltagare i 

intervjun fick nio stycken frågor som de besvarade i samma ordning.  

5.2 Urval  

Vid urvalet valdes ett antal lärare som arbetar i grundskolans tidigare åldrar. Ett 

bekvämlighetsurval grundar sig på forskarens egen lättja, vilket i denna studie visar sig när 

respondenterna valts bland personer i samma ort eller via Instagram. Då denna studie bedrevs 

under en begränsad tid och således lämpade sig bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018).  
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Vid första kontakten fick fyra stycken lärare från den egna kommunen förfrågan om huruvida 

de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju samt en observation av en deras lektioner. Enbart 

en av de tillfrågade lärarna kunde ställa upp på en intervju och observationen ströks på grund 

av att läraren redan introducerat och arbetat med området.  För att vara säker på att få spridd 

data och som inte färgats av andra lärare eller eventuella bestämmelser på skolor och i 

kommuner valdes istället lärare runt om i Sverige ut till intervjuerna. För att få respondenter 

från olika delar av Sverige lades en förfrågan ut via sociala medier i form av Instagram med 

frågan om någon lärare kunde tänka sig att ställa upp på en kort intervju. En av lärarna, med 

geografisk närhet, intervjuades i person och övriga intervjuer genomfördes via mejl. Samtliga 

respondenter fick ta del av frågorna i förväg för att kunna reflektera över dessa och tänka 

igenom dem innan intervjutillfället. 

Respondenterna är yrkesverksamma i olika delar av landet, ingen respondent befinner sig på 

samma ort som någon av de andra respondenterna. Ålder, antal verksamma år och skolform 

varierar mellan respondenterna. Samtliga respondenter är kvinnor.  

5.3 Datainsamling  

Strukturerade intervjuer och textkällor i form av tidigare forskning och tidigare studier av 

området har använts för att genomföra denna studie. Strukturerade intervjuer kan i det närmaste 

liknas vid en enkätundersökning som besvaras öga-mot-öga. Intervjuaren har en stor påverkan 

på frågornas utformning. Denna typ av intervjuer är optimalt att använda vid större 

forskningsprojekt då respondenterna kan använda olika mobila enheter för att ange sina svar 

(Denscombe, 2018). 

 

Vid intervjuerna svarade respondenterna på nio stycken frågor, som även finns under Bilaga 1, 

för att försöka ge svar på de tre forskningsfrågorna som ligger till grund för denna studie. 

Frågorna var öppna och utan förbestämda svarsalternativ.  

 

Introduktionen:  

1. Vid vilken ålder introducerar du bråkräkning för dina elever? 

2. Hur introducerar du bråkräkning för dina elever?  

3. Vilket material använder du vid introduktionen?   

4. Hur ser lektionens upplägg ut?  

Genomgång? Whiteboard? Smartboard? Konkret eller laborativt material? Ritar? Exemplifierar? 

Läromedel?  I dialog med eleverna? Gemensamt arbete? Arbete i grupper eller par? Enskilt arbete? Enligt 

EPA? Cirkelmodellen? 

5. Upplever du någon skillnad kring elevernas förståelse för området jämfört med 

andra områden? 

 

När arbetet kommit ihåg:  

6. Vilket material använder du dig av i din undervisning i området? 

7. Hur planerar du upp området? Varför just så? 

8. Vilka hjälpmedel använder du dig av i din undervisning av området?  

Ritar? Konkret material? Bildstöd?  
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9. Hur märker du om eleverna förstår bråkräkningen eller inte?  

- Vad finns det för varningstecken?  

- Hur arbetar du med förståelsen för innebörden av bråk? 

 

 

De tre forskningsfrågorna lyder: Hur beskriver lärare att de introducerar området för sina 

elever?, Hur beskriver lärare i grundskolans tidigare år att de arbetar med området? samt Vilka 

svårigheter upplever lärare att elever har med området bråk? Intervjufrågorna 1-4 kopplas till  

den första forskningsfrågan, intervjufrågorna 6-8 kopplas till den andra forskningsfrågan och 

intervjufråga nummer 5 och 9 kopplas till den tredje forskningsfrågan.  

5.4 Metod för bearbetning av data 

Valet av bearbetningsmetod för denna studie ligger på den fenomenografiska 

forskningsansatsen vars vikt ligger på människans uppfattning (Patel och Davidsson, 2011). 

Eftersom att en uppfattning inte är definitiv, utan kan förändras med tiden, kommer denna 

bearbetningsmetod att användas för att ta reda på vad lärare har för uppfattning om bråkräkning 

just nu samt hur de uppfattar sin undervisning (Patel och Davidsson, 2011). Studien använder 

sig av kvalitativa intervjuer som metodval, vilket enligt Alexandersson (1994) är vanligt för 

denna bearbetningsmetod. Vid intervjuerna beskriver respondenterna sin uppfattning om 

elevers förståelse och kunskaper inom bråkräkning samt hur hen arbetar med området. Val av 

material och anledningen till varför hen väljer att arbeta på detta sätt berörs också. Det är med 

andra ord respondentens uppfattning om sin undervisning och elevernas kunskaper som ligger 

i fokus, vilket är anledningen till att den fenomenografiska bearbetningsmetoden kommer väl 

till hands.  

5.4.1 Bearbetning, tolkning och analys 

Vid studien var det endast en av de fyra lärarna med geografisk närhet som hade möjlighet att 

delta. Resterande respondenter bestod av sex stycken lärare från olika orter i Sverige och som 

själva erbjöd sig att delta i studien. Sex av de sju intervjuerna skedde via dator med fördelen att 

inga av svaren förvrängts, misstolkats eller missats. Fler fördelar och nackdelar med detta 

tillvägagångssätt finns att läsa mer om under 5.6 Metoddiskussion.  

Vid bearbetningen och tolkningen av datainsamlingen finns det specifika steg, eller faser, som 

ska användas vid användning av den fenomenografiska forskningsansatsen. Alexandersson 

(1994) beskriver stegen enligt följande:  

 

1. Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck 

2. Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna 

3. Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 

4. Att studera en underliggande struktur i kategorisystemet  

(Alexandersson, 1994, s. 125–128). 
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Eftersom att sex av sju respondenter själva skrev ner svaren på intervjufrågorna och den sjunde 

respondentens svar skrevs ner i samband med intervjun och sedan granskades av respondenten, 

fanns det ingen anledning att transkribera svaren, omvandla inspelade svar till text (Backman 

et al., 2012). När svaren på samtliga intervjuer mottagits har intervjuaren, i enighet med det 

första steget, läst igenom samtliga intervjuer ett flertal gånger för att skapa sig en översiktlig 

bild av respondenternas uppfattning (Alexandersson, 1994). Vid det andra steget har 

intervjuaren uppmärksammat skillnader och likheter mellan respondenternas svar. 

Respondenternas svar placerades i kontrast till varandra och intervjuaren jämförde svaren för 

att ta reda på vilka likheter och skillnader som fanns i respondenternas uppfattning om 

introduktionen och det fortsatta arbetet med arbetsområdet bråkräkning. Respondenternas svar 

har dessutom jämförts för att se om det finns några gemensamma nämnare när det kommer till 

deras uppfattningar om elevers svårigheter i området.  

 

Vidare, under det tredje steget, så kategoriserades svaren under lämpliga underrubriker för att 

göra det enklare för läsaren att hänga med i resultatet av intervjuerna. Efter bearbetningen och 

uppmärksammandet av likheter och skillnader i respondenternas svar valdes följande 

underrubriker; Introduktionen av arbetsområdet, Arbetet med arbetsområdet och Svårigheter 

med bråkräkning. Dessa underrubriker och den data som bearbetats finns att läsa under avsnitt 

6. Resultat. I det fjärde och sista steget studerades den underliggande strukturen för kategorierna 

(Alexandersson, 1994). Genom att studera resultatet och de mönster som framträtt vid det andra 

och tredje steget kan resultatet nu kategoriseras. I denna studie har de svar som haft tydliga 

likheter, eller uttryckt samma uppfattning, grupperats och skiljts åt från de svar som uttryckt 

andra, skilda, åsikter. Anledningen till att svaren grupperats och sedan skiljts åt är för att läsaren 

lätt ska kunna urskilja respondenternas lika- och skilda uppfattningar (Alexandersson, 1994).  

5.5  Etiska riktlinjer 

Vetenskapsrådet (2002) fastställer att forskning är någonting som är viktigt både för den 

enskilda individen men även för samhället och dess utveckling. Forskningen som genomförs 

ska även hålla hög kvalitet med väsentliga frågeställningar utifrån det ämne som forskaren eller 

skribenten valt för studien. Det nämns även att kunskaper bör utvecklas och att dessa kunskaper 

även bör fördjupas om det finns möjlighet till detta, allt i enighet med forskningskravet. Men 

eftersom att vi även lever i ett demokratiskt samhälle där man värnar om den enskilda 

individens integritet är det även viktigt att studier som genomförs även följer 

individskyddskravet som är den självklara utgångspunkten för ett forskningsetiskt övervägande 

(Vetenskapsrådet, 2002). Individskyddskravet innebär att individen ska skyddas som otillåten 

insyn i exempelvis sina livsförhållanden och att denne inte får utsättas för fysisk eller psykisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

När det gäller denna studie kommer arbetet att följa samtliga av Vetenskapsrådets fyra etiska 

principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Eftersom intervjuer valts som metod ställdes frågor kring lärarnas uppfattning om studiens 

ämne. För att tydliggöra studiens syfte och för att läraren, respondenten, verkligen skulle ha all 
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information om studien fick läraren se intervjufrågorna i förväg och kunde därefter själv välja 

om hen ville delta eller inte. I enighet med Vetenskapsrådet (2002) andra etiska princip, 

samtyckeskravet, baserades studien helt och hållet på att de lärare som valde att delta var med 

frivilligt. Vid tillfället för intervjun informerades respondenterna om att de hade rätt att avbryta 

sin medverkan i studien när som helst. Den lärare som intervjuades i person fick läsa igenom 

anteckningarna som upptagits i samband med intervjun för att hon skulle få en möjlighet att 

korrigera eventuella misstolkningar. Ytterligare en anledning till detta var att läraren skulle få 

en möjlighet att vidareutveckla sitt svar om hon ville. De lärare som besvarade intervjufrågorna 

skriftligt via datorn hade själva möjligheten att läsa igenom sina svar och se till att svaren som 

skrivits var korrekta.  

Respondenterna kommer, i enighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska princip; 

konfidentialitetskravet, att förbli anonyma när intervjun sammanställts och diskuterats. Vid 

intervjuerna samlades inte några personuppgifter in, med undantag för respondentens namn. 

Skolan och orten där läraren arbetade anonymiseras för att det inte ska gå att koppla svaren i 

studien till en specifik skola eller lärare. De svar som lärarna gav på intervjufrågorna kommer 

endast att användas till studien och inte för något annat, kommersiellt syfte, i enighet med 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

5.6 Metoddiskussion  

För att få ett så spritt urval som möjligt användes sociala medier i form av Instagram för att nå 

ut till fler lärare samt för att hitta lärare som var öppna för att bli intervjuade. De lärare som 

återkopplade ville få frågorna över mejl för att kunna förbereda sina svar och tänka igenom 

dessa. Respondenterna fick ta del av frågorna i förväg för att kunna förbereda sina svar. Att ge 

dem frågorna i förväg var en avvägning eftersom att risken över att deras “spontana” svar gick 

förlorade fanns. Vinsten av att ha gett deltagarna frågorna i förväg var att de fick tid på sig att 

reflektera över frågorna och dess innebörd. De fick även möjlighet att reflektera över sitt eget 

arbete och vad de brukar göra med sina elever, inte det som de önskar att de gjorde. En annan 

vinst med att ha skriftliga intervjuer var att respondenten inte har kunnat påverkas av 

intervjuaren, varken medvetet eller omedvetet (Backman et al., 2012). Svårigheten med 

mejlkommunikation är att det kan vara svårt för respondenten att, skriftligen, ge uttryck för sina 

åsikter och att intervjuaren inte, på ett spontant sätt, kan ställa följdfrågor. Vid ett tillfälle 

uppstod följdfrågor som då skickades iväg med vändande mejl och respondenten förklarade då 

tydligare vad hen menat. Skillnaden mellan att intervjua någon muntligt, eller öga mot öga, 

jämfört med mejlkontakt är dock att respondenten kan ha lättare att ställa frågor vid det fysiska 

mötet. Det kan hända att frågorna, vid den skriftliga intervjun, lämnas att tolkas av respondenten 

om hen inte förstår en fråga. 

 

Något som Backman et al. (2012) nämner, när det kommer till intervjuer, är att intervjuaren 

måste formulera sina frågor på ett väl genomtänkt sätt för att minska missförstånd och 

misstolkningar av respondenten. Valet av metod för denna studie har dock fungerat bra och 

flera av deltagarna har återkopplat med positiv feedback och beskrivit att det varit givande att 

reflektera över sin undervisning i ämnet. Flera av respondenterna sa även att det varit nyttigt att 
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reflektera över frågorna innan de svarade och att deltagandet i intervjun har bidragit till en ökad 

reflektion av deras egen yrkesroll och syftet med det som de gör tillsammans med sina elever i 

sin undervisning. 

 

Eftersom majoriteten av intervjuerna skedde via mejl, alltså skriftligen av respondenten, och 

inte leddes av intervjuaren så kan det finns uttryck för att metodvalet egentligen består av  

enkäter. Enkäter som metodval beskrivs av Backman et al. (2012) som frågor som ledaren för 

studien vill ha svar på, men som respondenten själv får skriva svaren på. Jämfört med intervjuer 

där respondenten inte behöver göra något mer än att besvara frågorna muntligt, eftersom 

intervjuaren för anteckningar eller spelar in svaren. Vidare beskriver de att det finns en rad 

svårigheter med att använda sig av enkäter som metod när det kommer till kvalitativa metoder. 

Frågorna som ska besvaras bör vara väl formulerade och man bör även hitta respondenter som 

inte har någonting emot att själva skriva ner svaren på frågorna utan att för den skull begränsa 

sina svar.  

  

I början av studiens metodval valdes även observationer som ett komplement till intervjuerna. 

Anledningen till att detta var för att observationer hade tillfört studien värdefull information 

som respondenterna kanske inte var medvetna om själva. Observationerna skulle då ha bestått 

av iakttagande av lärarens lektion och hens samspel med eleverna, ej deltagande. Detta 

tillvägagångssätt hade dock kunnat ge blandade resultat enligt Backman et al., (2012). Vid 

observationer kan eleverna reagera som de brukar göra på sina lektioner, men även positivt eller 

negativt. Om eleverna hade påverkats negativt, genom att till exempel tappa fokus eller känna 

sig otrygga eller positivt, genom att fokusera mer på läraren och lektionens uppgifter, är svårt 

att förutspå (Backman et al., 2012). Anledningen till att observationer inte användes i slutändan 

berodde på att många av de tillfrågade respondenterna antingen hade svårt att hitta en tid som 

passade eller så hade de redan introducerat området för eleverna. Det ursprungliga syftet med 

observationen hade med andra ord gått förlorat om eleverna redan haft en introduktion. 

5.6.1 Reliabilitet och validitet  

Vid genomförandet av en studie där data samlas in är det viktigt att den insamlade datan har så 

hög tillförlitlighet som möjligt. Hög tillförlitlighet kallas även för reliabilitet och beskrivs av 

Backman et al., (2012) som någonting exakt. De beskriver vidare att om exakt samma 

undersökning genomförs en gång till så ska resultatet bli likadant som i den första studien. Vid 

studier diskuteras även en hög giltighet, även kallad validitet. Validitet innebär att det verkligen 

är det som skulle studeras som har studerats (Backman et al., 2012).  

I denna studie har intervjuerna skett skriftligen och således har inga svar eller tolkningar av 

respondenternas svar gjorts. Någon annan skulle kunna använda sig av samma metod och 

samma intervjufrågor och skulle mest troligt få ungefär samma resultat, beroende på 

respondenternas åsikter givetvis. Vid intervjuer som sker öga mot öga eller via telefonsamtal 

finns det en viss risk att intervjuaren inte får ut de se svar hen önskar och därmed lägger ord i 

munnen på respondenten eller att tidigare möten med respondenten kan äventyra resultatet. 

Denna studie har hög reliabilitet med tanke på att intervjuerna skett skriftligt. Validiteten är 
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även den hög eftersom att intervjufrågorna kopplas till de frågeställningar som ligger som grund 

för studien samt för tidigare forskning. Frågorna är väl övervägda och har bidragit till att få 

fram ett resultat i studien. Dock var urvalsgruppen relativt liten vilket innebär att det, vid fler 

respondenter, hade kunnat resultera i ett annat resultat.  

6. Resultat 

Syftet med denna studie var att lärare i grundskolans tidigare år skulle beskriva hur de 

introducerar och arbetar med bråkräkning. De har, via en intervju vars frågor finns bifogade 

som bilaga längst bak i arbetet, beskrivit hur de lägger upp sin undervisning samt vilket material 

de använder sig av vid både introduktionen och i det fortsatta arbetet. Lärarna har dessutom gett 

sin bild av elevers förståelse för området samt beskrivit huruvida de upplevde att elever har 

större svårigheter inom detta område jämfört med andra matematiska områden som de arbetat 

med. I de fall där de intervjuade lärarna benämns med namn är namnet fingerat för att säkerställa 

att läraren förblir anonym.  

6.1 Introduktionen av arbetsområdet 

Att introduktionen av bråkräkning är viktigt för elevers förståelse för området har tidigare 

forskning beskrivit (Heiberg Solem et al., 2011; Kilpatrick et al., 2001; Löwing, 2016). Hur 

väljer yrkesverksamma lärare att lägga upp sin introduktion och varför gör de på detta sätt? I 

intervjuerna framkom det att lärarna introducerar området på olika sätt, om än på sätt som 

relaterar till varandra. Förutom att tillvägagångssättet som de olika lärarna använder för att 

genomföra introduktionen på skiljer sig, så finns det även skillnader på elevernas ålder vid 

introduktionen.  Fem av de sju intervjuade lärarna, Emelie, Nelly, Lisa, Petra och Rebecka, 

berättar att de introducerar bråkräkning i årskurs två, men att de arbetar vidare med 

arbetsområdet under årskurs tre. De två lärarna som inte introducerar området i årskurs två 

beskriver att de introducerar bråkräkning redan i årskurs ett, om än i en mer vardaglig form i 

samband med fruktstunder. En av de intervjuade lärarna, Maria, beskriver och motiverar sin 

introduktion enligt följande: 

Jag brukar börja med bråk i åk 1 mer i det vardagliga till exempel när jag delar frukt vid 

fruktstunden. Genom att börja så tidigt så tror jag att de får med sig en bra grund för senare 

undervisning. Jag tror att det går att börja ännu tidigare men jag har inte haft yngre elever 

men vet att både förskolan och förskoleklass använder sig termerna vid vardagliga 

situationer vilket är bra för då finns det en förförståelse redan tidigt innan de börjar med 

det lite mer abstrakta i skolan senare (Maria). 

Samtliga av de fem lärarna som valt att introducera arbetsområdet i årskurs två beskriver 

introduktionen som ”lätt” och som att de ”nosar på området”. De beskriver att det mer 

djupgående arbetet med bråkräkning sker under årskurs 3. En av lärarna, Nelly, nämner att hon 

introducerar bråkräkning i årskurs två därför att läromedlet tar upp området i årskurs två, men 

att det fortsatta och mer djupgående arbetet sker i årskurs tre.  
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Vid intervjun har lärarna beskrivit hur själva introduktionen av arbetet ser ut och hur lärarna 

väljer att introducera området för sina elever varierar. Tre av de intervjuade lärarna, Rebecka, 

Nelly och Petra beskriver att de först går igenom centrala begrepp så som en hel, en halv, en 

tredjedel och en fjärdedel som de sedan konkretiserar via olika material, exempelvis magnetiska 

“bråkdelar” och bilder av pizzor som de satt upp på tavlan för att synliggöra bråket för eleverna 

Just praktiskt arbete vid introduktionen är något som lärarna Emelie, Stina, Lisa och Maria 

beskriver. Läraren Emelie, vars elever hade en annan lärare i årskurs två och som introducerat 

området med eleverna, beskriver att hon i årskurs tre inledde arbetsområdet på följande sätt: 

Jag började med att visa de olika pizzorna som var uppdelad på olika sätt, ½, 1/3, ¼, 1/6 

och 1/8. Sedan pratade vi om vad de betydde att ½ är en av två delar, ¼ är en av fyra delar 

osv. Sedan skrev jag olika bråk på tavlan (whiteboard) t.ex. 2/3 och så fick eleverna turas 

om att komma fram och sätta upp rätt antal pizzabitar. Sedan gjorde jag tvärt om, jag satt 

upp pizzabitar och eleverna fick komma fram och skriva vilket typ av bråk jag satt upp 

(Emelie). 

Två av lärarna, Stina och Lisa, beskriver att de i samband med det praktiska arbetet, vid 

introduktionen, diskuterar med eleverna. Bland annat diskuterar de begreppet ”dela” samt vad 

det innebär att någon ”delar” någonting med någon. Hur delar man? Vad kan man dela? Lisa 

beskriver det som att diskussionerna leder till att eleverna får en bättre förståelse för området 

och att de elever som på en gång förstår kopplingen mellan begreppet dela och den praktiska 

betydelsen kan hjälpa andra elever att förstå. Hon beskriver även vikten av att inte endast 

diskutera begreppet ”dela” utan även tydliggöra att bråk innebär ”delar av en helhet”, vilket hon 

även tydliggör för eleverna genom att konkretisera begreppen med bildstöd. 

Oavsett i vilken klass introduktionerna inleds eller vad introduktionerna innehåller finns det en 

gemensam nämnare bland de intervjuade lärarna. Enligt samtliga lärare startar introduktionen 

med en gemensam genomgång där lärarna skriver och/eller ritar på en whiteboardtavla eller på 

ett papper. I samband med genomgångarna diskuterar lärarna aktuella begrepp med eleverna 

och tydliggör sedan begreppens innebörd med hjälp av bildstöd eller konkret material som 

frukter, pizzor, tårtor samt magnetiska bråkplattor som sätts upp på whiteboarden. En av de 

deltagande lärarna, Maria, beskriver vikten av att, redan vid introduktionen, använda sig av 

matematiska begrepp och korrekta begrepp så att eleverna lär sig rätt från början. Detta kan 

man även se att de andra lärarna uppfattar som någonting viktigt eftersom att flera av dem 

introducerade arbetsområdet genom att gå igenom väsentliga begrepp. 

I enlighet med det sociokulturella perspektivet och den proximala utvecklingszonen (Korp, 

2011) så anpassar Petra, Nelly och Emelie sin introduktion för att skapa tillfällen där eleverna 

lär tillsammans, med och av varandra. De tre lärarna tänker inte enbart på att ge eleverna 

möjligheten att utveckla sina kunskaper tillsammans, utan har valt att utgå från arbetssättet 

EPA, Enskild-Par-Alla, vid introduktionen. Anledningen till att Petra använder sig av just EPA-

metoden är för att eleverna ska få fundera på om ett problem går att lösa på flera olika sätt. Vid 

EPA-metoden tänker först eleverna själva, sedan i par och till sist diskuteras potentiella 

lösningar i helklass, alla. Även om inte alla uttryckligen använder sig av EPA-metoden så 

beskriver samtliga lärare att de använder sig av grupp- eller parvis arbete under både 
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introduktionen och det fortsatta arbetet. Bland annat beskriver en av lärarna, Rebecka, det enligt 

följande; 

De  fick i sitt lärpar ett par pizzor och vi pratade om en hel pizza, en halv pizza, en tredjedels 

pizza osv. Samtidigt så klippte eleverna pizzorna i de olika delarna vi pratade om. Jag tycker 

att det fungerar bäst om eleverna praktiskt får göra något samtidigt som jag är den som 

förmedlar kunskapen, för tillsammans gör och lär vi (Rebecka). 

Ett annat tillvägagångssätt som både Maria och Petra beskrivit, handlar om att vika papper och 

på så vis synliggöra de olika delarna för eleverna. Maria beskriver det enligt följande: 

För att mina elever ska förstå brukar jag låta eleverna dela upp ett papper först i hälften, 

sedan i fjärdedelar och sedan i åttondelar. Vi målar de olika delarna i olika färger för att 

enkelt kunna använda den som ett hjälpmedel i det egna arbetet senare (Maria).  

Petra beskriver att hon använder sig av rutat papper med 4 x 4 rutor på och som eleverna sedan 

fått färglägga med två olika färger, på så många sätt som möjligt. Resultatet av denna 

introduktionsuppgift kan ni se nedan (figur 3).  

 

 
Figur 4. Bild på en uppgift som Petra gör med sina elever under introduktionen.  

 

I samband med introduktionen har både Maria och Rebecka valt att låta eleverna göra ett förtest 

för att veta på vilken nivå elevernas kunskaper ligger. Resultatet från testet använder de för att 

planera och strukturera upp sin fortsatta undervisning i området samt för att jämföra elevernas 

kunskaper i slutet av arbetsområdet för att se den eventuella progressionen hos eleverna.  

6.2 Arbetet under arbetsområdet 

Även arbetet med arbetsområdet skiljer sig åt mellan de sju lärarna både när det gäller material 

och tillvägagångsätt. Alla lärare som deltog i studien, förutom Rebecka, berättar att de använder 

sig av ett fast läromedel i sin matematikundervisning. Samtliga lärare beskriver dock att de 

kompletterar det valda läromedlet med medierande resurser (cf. Jakobsson, 2012) och löst 

material som exempelvis egengjorda arbetsblad, laborativt material och konkret material i form 
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av frukter, klossar, pizzabitar och pussel. Anledningen att Stina, Lisa och Maria väljer att 

komplettera lektionerna med annat material än just läromedlet är för att de inte anser att det är 

komplett för att ge eleverna bästa möjliga förståelse. Något som de tre lärarna lyfter i 

intervjuerna, tillsammans med Emelie, är att eleverna bör få möjligheten att arbeta med konkret 

och laborativt material för att skapa en förståelse för området.  

 

När det gäller själva arbetet, och tillvägagångssättet, under arbetsområdet skiljer det sig till viss 

del åt mellan lärarna i studien. Lisa och Petra berättar i intervjun att de följer läromedlet i sin 

planering av arbetsområdet, men säger att de kompletterar det med praktiska moment med 

konkret material. Petra beskriver att eleverna, efter hennes genomgång, arbetar självständigt 

med olika slags arbetsuppgifter. Hon säger även att hon valt att varva det enskilda arbetet med 

konkret arbete utifrån EPA eller mer praktiskt arbete. Nelly beskriver att hon använt sig av 

metoder som utgår från cirkelmodellen samt av kooperativa strukturer eftersom att hon anser 

att dessa metoder är givande för samtliga elever. 

Jag tänker cirkelmodellen och kooperativa strukturer (vid planeringen av området) för jag 

tror det är givande för samtliga elever. De som är starka inom området får möjlighet att 

utveckla sin muntliga förmåga genom att förklara hur de tänker och de svaga kan ta hjälp 

av de starka (Nelly). 

Nelly beskriver vidare att hon, när hon planerar upp lektioner utifrån Cirkelmodellen och 

kooperativa strukturer, väljer att blanda praktiska och teoretiska uppgifter för att eleverna ska 

få olika sätt att befästa kunskaperna på. Ytterligare ett arbetssätt, som beskrivs av Maria, är 

användandet av stationer med varierade uppgifter. Vid dessa lektioner beskriver Maria att hon 

byggt upp olika sorters stationer i klassrummet där eleverna, på en lektion, får ta del av tre olika 

övningar på lika många stationer. Hon beskriver fördelen med detta arbetssätt som att eleverna 

inte hinner bli less på varje delmoment eftersom att de tillbringar en kort tid, ca 15–20 minuter, 

vid varje station. Stationerna har dessutom ett varierat innehållet och blandar teoretiska och 

praktiska uppgifter. Vid stationerna varieras även arbetssättet mellan enskilda- och 

gruppuppgifter. 

 

Just arbete i grupper är någonting som samtliga lärare i studien lyfter fram som en 

framgångsfaktor i arbetet med bråkräkning. De beskriver att de använder sig av gemensamt 

arbete antingen i mindre grupper eller i par under detta arbetsområde och Maria beskriver 

fördelarna med gemensamt arbete på följande sätt: 

Diskussioner och gruppövningar är ett mycket bra arbetssätt för att utveckla och skapa 

förståelse inom det aktuella området. Mina elever har nu lärt sig hur de ska jobba och de 

lär sig mycket genom dessa lektioner och är varandras resurser för att komma vidare i sin 

kunskapsutveckling (Maria). 

Matematik är ett ämne där elever kan vara i behov av olika sorters hjälpmedel för att lättare 

kunna förstå och tillgodogöra sig kunskaperna. När det kommer till hjälpmedel i 

undervisningen, och vilka hjälpmedel lärarna använder sig av i arbetet med området bråk, 

beskriver samtliga lärare att de inkluderar olika sorters hjälpmedel direkt i sin undervisning till 

samtliga elever. Nelly, Lisa, Rebecka, Petra och Maria beskriver att de använder olika sorters 
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bildstöd i undervisningen, till exempel vid genomgångar på Whiteboarden men även vid 

teoretiska uppgifter. Ett annat hjälpmedel som samtliga lärare beskriver att de använder sig av 

är olika sorters konkret material. De hjälpmedel som oftast framkommer i intervjuerna är 

bråkdelar med magnet på baksidan, frukter och olika plockmaterial. De beskriver dessutom att 

både läraren och eleverna får rita och exemplifiera på tavlan eller på mindre whiteboardtavlor i 

samband med genomgångar eller arbete i par eller mindre grupper. Förutom de traditionella 

hjälpmedlen beskriver Petra och Lisa att de använder sig av två olika hjälpmedel i sin 

undervisning, men som ingen av de andra lärarna nämner. Lisa beskriver att hon förutom 

bildstöd och konkret material väljer att arbeta mycket med plockmaterial. Dels beskriver hon 

att hon själv skapat material i form av olika bråk, både cirklar och rektanglar, som hon sedan 

skrivit ut och laminerat. Vid lektionstillfället får eleverna exempelvis en stor cirkel och ett bråk 

i begreppsform. Eleven ska då plocka ut det antalet delar som bråket innebär och placera det på 

cirkeln. Får eleven till exempel 1/3 så ska eleven hitta de delar som symboliserar 1/3 och lägga 

ut den på cirkeln. Hon beskriver tillvägagångssättets fördelar: 

När eleverna får möjlighet att själva känna och ta på bråken så brukar det oftast bli lättare 

att förstå innebörden av begreppet. När vi arbetar med de laminerade bråkbilderna och 

begreppen så kan de prova sig fram och arbetet blir laborativt. Sedan är det perfekt att 

använda i min klass eftersom att jag ofta låter eleverna arbeta i par eller i sina 

arbetsgrupper. Då kan de dessutom diskutera uppgiften tillsammans (Lisa).  

Petra beskriver i sin tur att hon använder sig av filmade genomgångar i sin undervisning som 

en hjälp och ett stöd för elever. Hon beskriver att hon med hjälp av dessa kan visa på olika 

representationsformer av bråken, vilket gynnar elevernas förståelse för området. 

6.3 Svårigheter med bråkräkning 

När det kommer till elevers svårigheter med att förstå bråkräkning beskriver Maria att hennes 

upplevelse inte stämmer riktigt överens med det som tidigare studier (Chan et al., 2007; 

Kilpatrick et al., 2001; Löwing, 2016; Vamvakoussi & Vosniadou, 2004;2010) visat när det 

gäller elevers svårigheter med området bråkräkning. De tidigare studierna beskriver att elevers 

förståelse för området ligger lägre än förståelsen för andra områden (Chan et al., 2007; 

Vamvakoussi & Vosniadou, 2010). Hon upplever inte att hennes elever har haft särskilt svårt 

för bråkräkning eller att de har haft några svårigheter i att verkligen förstå bråk. En annan av 

lärarna, Lisa, beskriver att hennes elever, med matematiksvårigheter, hade lättare att förstå 

bråkräkning jämfört med andra områden som de arbetat med tidigare under läsåret. Hon 

beskriver dock att de elever som hade svårt att koppla de matematiska begreppen till bilder hade 

det problematiskt med förståelsen för området.  
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Jämfört med Maria och Lisas upplevelser så beskriver Emelie, Rebecka, Nelly och Petra en 

skillnad i förståelsen för bråk jämfört med andra områden. Rebecka beskriver: 

Jag har tyckt att eleverna har haft svårt att förstå och använda sig av bråk. Att skriva i 

bråkform har de haft svårt för samt att veta vad en hel är i bråkform om man tex arbetar 

med tredjedelar. Bråk har varit det område som eleverna har haft svårast för i mina två 

treor som jag undervisar i (Rebecka). 

Något som de fyra lärarna uppmärksammat och som de lyft i intervjuerna är elevers svårigheter 

inom detta område ofta kretsar kring förståelsen för begreppen. Exempel som framkommit i 

intervjuerna är att vissa elever har svårt att förstå storleksrelationen mellan olika bråktal, t.ex. 

vad som är störst av en tredjedel eller en femtedel. De beskriver att eleverna ofta blandar in sina 

tidigare kunskaper om ett tals storlek även när de ska räkna med tal i bråkform, vilket gör att 

förståelsen för bråkräkning blir svårare att nå. Emelie nämner dock att hon anser att bråkräkning 

är som andra områden, att vissa elever förstår direkt och att andra elever behöver mer träning 

och förklaring innan de får en förståelse för området. Hon beskriver vidare: 

Men jag upplevde att detta är ett område många elever inte har så mycket förförståelse för, 

de har inte stött på bråk så mycket dörr. Därför upplevde jag att det är svårare än till 

exempelvis addition och subtraktion för eleverna (Emelie).  

Samtliga lärare i studien nämner att de använder sig av konkret material i sin undervisning. 

Men någonting som Emelie och Nelly beskriver som värt att tänka på, i planeringen av sin 

undervisning, är att läraren använder sig av olika bilder och material för att ge eleven en bredare 

förståelse för bråkräkningen. De beskriver båda två risken med att enbart använda sig av till 

exempel pizzabitar eller tårtbitar i undervisningen, något som de flesta av lärarna i studien 

faktiskt använder sig av i både introduktionen och det fortsatta arbetet. Anledningen till att 

Emelie och Nelly nämner detta beror på att de har märkt att elever förstår bråket när de ser 

kopplingen mellan just en pizza och ett uttryck. Emelie beskriver det som följande: 

Det jag ser med många elever är att de fastnar vid en viss form. Har vi t.ex. gått igenom med 

pizzor så känner de igen bråktecknen när bilderna är i form av cirklar. Vissa elever förstår 

inte att bråk går att applicera på andra former också (Emelie). 

Någonting som Nelly också nämner: 

Jag försöker blanda olika former när jag jobbar med bråk så att eleverna inte kopplar bråk 

endast till tårtbitar, även om det är lätt att ta till. Att koppla till vardagen och då till 

exempelvis använda exempel med frukter eller något som de kan relatera till är bra (Nelly).  

6.4  Elevers förståelse för området  

De två sista intervjufrågorna handlade om förståelsen för området. En av frågorna berörde 

varningstecken och om läraren identifierat några varningstecken när det kommer till just 

förståelsen för området. Den andra frågan handlade och hur lärarna märker om eleverna förstår 

det de arbetar med. Samtliga lärare, förutom Nelly, beskriver att de under arbetets gång och 

under lektionerna lätt kan se vilka elever som har en förståelse för uppgifterna och det 
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uppgifterna handlar om. En av lärarna, Maria, ger ett exempel på ett varningstecken som hon 

försöker uppmärksamma, nämligen när en elev inte kan omsätta bråket i exempelvis en 

problemlösning eller när eleven inte kan delta i resonemang och diskussioner tillsammans med 

andra. Hon beskriver det på följande sätt: 

När jag kommit igång och jobbat ett par lektioner så ser jag ganska tydligt vilka som har 

förståelsen och inte. De som kan omsätta detta till praktiken och till att lösa 

problemlösningsuppgifter så ser jag tydligt vilka som har fattat och inte. Varningsklockan 

blir då att de inte kan förklara vad som menas med de olika termerna och i en diskussion 

med klasskamraterna inte kunna vara delaktig i den och tillföra något för att driva 

förståelsen framåt (Maria). 

För att fånga upp dessa elever har Maria har ett bord i klassrummet där hon tar eleven åt sidan 

och istället för att arbeta med den ordinarie uppgiften, arbetar praktiskt med eleven. Hon 

beskriver att de arbetar praktiskt med bråken för att synliggöra och konkretisera sambandet 

mellan ett bråk, uttryck och innebörd och beskriver att hon ställer öppna frågor där eleven får 

styra och själv jobba sig framåt.  

Ett annat varningstecken som Lisa uppmärksammat bland sina elever är att de elever som 

upplever området som svårt ofta blir stillasittande, utan att varken arbeta eller ta initiativ till att 

be om hjälp. När hon uppmärksammat dessa elever försöker hon fånga upp dem tidigt för att 

ge dem en individuell genomgång där hon ofta ritar och förklarar innebörden av bråket eller 

begreppet för eleven. En av lärarna, Stina, lyfter de nationella proven som en måttstock. Hon 

beskriver att ”det största kvittot” för förståelsen är när eleverna klarar av de nationella proven i 

årskurs tre och hon beskriver glatt att samtliga av hennes elever klarat av lägsta godtagbara nivå 

på proven i vår.  

Någonting som flera av lärarna, bland annat Rebecka, nämner är vikten av att vara delaktig i 

sina elevers kunskapsutveckling och i de processer som sker under lektionerna. Hon beskriver: 

Jag sitter sällan stilla i mitt klassrum utan är aktiv och närvarande i mina elevers processer. 

Där kan jag snabbt få syn på hur mycket de har förstått och kan, i deras process, vara med 

och stödja den samt hjälpa eleverna. Ett toppensätt att arbete där jag, som lärare, får full 

förståelse och den kunskap som jag behöver om mina elevers kunskaper kring ett område 

(Rebecka).  

7. Diskussion 

I studien framkom det att de deltagande lärarna använder sig av traditionell 

matematikundervisning i form av genomgångar och sedan arbete när det kommer till 

introduktionen av arbetsområdet bråk. Majoriteten av lärarna introducerar området under 

årskurs två, vilket borde innebära att elevernas grundkunskaper i addition och subtraktion samt 

talens förhållande på tallinjen borde vara starka. De använder sig av medierande resurser 

(Jakobsson, 2012), laborativt-, konkret- och intresseväckande material för att fånga elevernas 

intresse och glädje att lära i undervisningen. Vid introduktionen försöker samtliga lärare 

konkretisera och tydliggöra bråkbegreppen för eleverna, vilket stärks av Löwing (2016) och 
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Kilpatrick et al. (2001) som beskriver att läraren måste ha en aktiv roll i områdets introduktion 

för att eleverna ska få goda förutsättningar att utveckla sina kunskaper i området.  

Löwing (2016) beskriver att det är en god idé att använda sig av tydliggörande bilder vid 

introduktionen av bråkräkning, exempelvis genom att koppla ett bråk till en bild av en tårta eller 

pizza. Just tårtor och pizzor är någonting som flera av lärarna i studien nämner. De beskriver 

bland annat att de ritar, pratar om och använder bildstöd utifrån just pizzor och tårtor. Som 

tidigare nämnt i bakgrunden så anser även Kilpatrick et al. (2001) och Heiberg Solem et al. 

(2011) att det är ett bra sätt att introducera området för att på ett konkret sätt synliggöra för 

eleverna vad som menas med begreppen en hel, en del samt hur man skriver olika bråk. Men 

de beskriver även, likt två av lärarna i studien, risken med att använda sig av endast en 

representationsform eftersom att eleverna kan ha svårt för att koppla ett bråk till någonting 

annat än just den valda representationsformen. Av erfarenhet från eget arbete, samt efter att ha 

tagit del av de intervjuade lärarnas arbetssätt, har det blivit tydligt att många lärare använder 

sig av samma sorts representationsform och det kan vara anledningen till att många elever har 

svårigheter i att omsätta, och generalisera, sina kunskaper i området.  

Lärarna i studien beskriver att de lägger stor vikt vid att eleverna ska lära sig rätt begrepp samt 

att de själva är noggranna med att använda sig av korrekta begrepp i sin undervisning. Vikten 

av begreppsförståelse i området är någonting som Löwing (2016) och McIntosh (2009) nämner. 

Själva undervisningen och arbetet med bråkräkning skiljer sig åt en del, vilket är förståeligt 

eftersom att lärarna är olika individer, boende på olika orter och yrkesverksamma på olika 

skolor. Någonting som Obersteiner, Van Hoog, Verschaffel och Van Dooren (2016) och Ni och 

Zhou (2005) nämner, men som ingen av lärarna i studien reflekterat över, är vikten av att 

eleverna har en god förståelse för hela tal och dess värde. De tidigare studierna nämner att 

elevers svårigheter inom bråkräkning ofta kan hänvisas till att eleverna applicerar ett heltals 

värde på ett tal i bråkform. Detta är någonting som en av lärarna i studien beskriver genom att 

nämna elevers svårigheter att veta vilket bråktal som är störst, 1/3 eller en 1/5. Eftersom att 

många av lärarna i studien introducerat bråkräkning i årskurs två, några av dem tidigare, så är 

det inte säkert att eleverna har goda, grundläggande, kunskaper om heltal och dess värde. 

Eventuellt går vi lärare för fort fram när det gäller matematik. Just svårigheten att förstå ett 

bråktals storlek och storleksrelation i jämförelse med andra bråk är någonting som både 

Kilpatrick et al. (2001) och Vamvakoussi och Vosniadou (2010) nämner.  

Det är däremot intressant att se skillnaden i lärarnas uppfattning om elevernas förståelse i detta 

område. En av de sju intervjuade lärarna menar att hennes elever har goda kunskaper, till och 

med bättre kunskaper jämfört med andra arbetsområden, medan övriga lärare uppmärksammar 

att eleverna har svårare för bråkräkning än i andra arbetsområden. Vad beror elevernas 

svårigheter på och vad är det som gör att en av lärarna anser att hennes elever har bättre 

förståelse jämfört med andra områden? Är det lärarnas sätt att introducera och arbeta med 

området som gör att eleverna har lättare att förstå innebörden av bråk? De lärare som anser att 

deras elever har god förståelse introducerar arbetsområdet genom att direkt konkretisera och 

visualisera bråken samtidigt som de beskriver bråket med rätt matematiskt uttryck som de sedan 

även skriver upp. Själva arbetet beskriver dessa lärare som varierat både när det gäller arbetssätt 
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och material där en av lärarna understryker vikten av ett tydligt upplägg som eleverna ska förstå. 

Om jag jämför dessa introduktioner med de lärare vars elever upplevs ha måttliga till stora 

svårigheter inom området, så ser upplägget i stort sett likadant ut. Den läraren som beskrev att 

bråk är det arbetsområde som hennes elever har haft svårast för, använder sig inte av något fast 

läromedel utan använder olika kopieringsunderlag, digitala hjälpmedel samt övningar som 

blandar in estetiska lärprocesser. Alla de lärare som beskriver svårigheter när det gäller elevers 

förståelse för området arbetar till stor del med antingen EPA (Enskilt-Par-Alla) eller genom att 

dela in eleverna i mindre grupper och lärpar. Detta arbetssätt beskrivs som fördelaktigt för att 

öka elevernas förmåga att resonera matematiskt samt för att elever med goda kunskaper kan 

befästa sina kunskaper genom att förklara för en elev som har mindre goda kunskaper, vilket 

även kan sammankopplas med det sociokulturella perspektivet på lärande (Korp, 2011).  

Sex av de sju intervjuade lärarna nämner att de utgår från läromedlet när de introducerar 

bråkräkning för sina elever samt att de använder sig av läromedlet i det fortsatta arbetet. Något 

som det pratats en del om, bland annat på skolor och via olika seminarier, är att ett läromedel 

inte ska få makten att styra undervisningen. Enligt intervjuerna framkommer det att läromedlet, 

dess lärarhandledning samt olika kopieringsunderlag används flitigt och att de dessutom är ett 

stöd för läraren. Men trots detta så beskriver samtliga lärare att de plockar in annat material än 

läromedlet för att nå alla elever och för att variera sin undervisning. De beskriver bland annat 

att de använder sig av olika laborativa material som plockmaterial men även 

kopieringsunderlag, egengjort material, spel, digitala läromedel och konkret material som 

frukter, pizzor, tårtor och annat. Innebär detta att läromedlet har stor betydelse för hur elevernas 

förståelse för ämnet ser ut? Finns det inte nog mycket om just bråkräkning i dagens läromedel 

och påverkar det elevernas förståelse för området? 

En annan sak som framkom i intervjuerna var även att bråkräkning ofta är en liten del i 

läromedlet och att det inte är någonting som läromedlet går in djupare på. Detta är dock 

motsägelsefullt eftersom att tidigare studier, exempelvis Löwing (2016), McIntosh (2009) och 

Bailey. et al. (2014) nämner att bråkräkning är grunden till en stor del av det fortsatta lärandet 

inom matematik. De fortsätter genom att beskriva att eleverna, ju äldre de blir, förväntas ha 

grundläggande kunskaper inom bråkräkning för att senare kunna förstå- och räkna decimaltal, 

procenträkning, algebra och ekvationer. Att läromedlen inte lägger särskilt stor vikt vid 

bråkräkningen och att de inte innehåller nog mycket repetitionsuppgifter är inte bra. Precis som 

lärarna beskrivit, och som jag nämnt ovan, så resulterar det i att lärare måste komplettera 

läromedlet med löst material, antingen kopieringsunderlag eller egengjort material och 

bevisligen får det en betydande roll för elevers förståelse för området.  
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8. Implikationer för yrkesuppdraget  

Läroplanen (Skolverket, 2018) beskriver att eleverna bör ha kunskaper om ”Del av helhet och 

del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk 

förhåller sig till naturliga tal” (s. 55) samt ”Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras 

användning i vardagliga situationer” (s. 55).  

För att kunna ge eleverna bästa tänkbara möjligheter att nå dessa mål och för att, som lärare, ha 

kunskap nog att ge eleverna rätt strategier och strukturer för att nå dessa mål är det viktigt att 

ha god kännedom om bråkräkning och eventuella svårigheter som eleverna stöter på. Det är 

viktigt att kunna förklara, och på ett gott sätt introducera, bråkräkning för eleverna och exempel 

på detta finns i denna studie. Genom att ta del av de intervjuade lärarnas erfarenheter och 

upplevelser kan läsaren reflektera över sin egen undervisning eller framtida undervisning i 

ämnet.  

9. Förslag till fortsatt forskning  

Det vore intressant att undersöka huruvida valet av läromedel och dess innehåll har en stor 

påverkan på hur elevers förståelse för arbetsområdet bråk ser ut. En annan intressant synvinkel 

skulle vara att ta reda på vilka fördelar och nackdelar, med att låta eleverna arbeta i mindre 

grupper och par, finns samt om elever med svårigheter gynnas av detta arbetssätt eller inte. 

Anledningen till att det vore intressant är för att många av de intervjuade lärarna redogjorde för 

att de arbeta med kooperativt lärande eller EPA-modellen. Dessa strukturer lyfts fram som bra 

och genomtänka strukturer för att eleverna, på ett sociokulturellt sätt, ska lära av och med 

tillsammans med varandra (Fohlin och Wilson, 2018). Intressant är dock att tolka resultatet som 

framkom i denna studie eftersom att det var lärare som använda sig av dessa strukturer som 

också upplevde svårigheter bland sina elevers förståelse för området bråk.  

Ytterligare ett intressant spår att forska vidare kring är hur elevers förståelse kring heltal ser ut 

innan introduktionen av bråk sker. Forskare som Kilpatrick et al., (2001) och Vamvakoussi och 

Vosniadou (2004; 2010) beskriver att elever applicerar sin tidigare kunskap om heltal felaktigt 

när de ska börja räkna bråkräkning. Därför vore det intressant att forska kring sambandet mellan 

elevers förståelse av heltal och bråkräkning. Finns det några samband?  
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11. Bilagor  
11.1 Bilaga 1  

 

Introduktionen:  

10. Vid vilken ålder introducerar du bråkräkning för dina elever? 

11. Hur introducerar du bråkräkning för dina elever?  

12. Vilket material använder du vid introduktionen?   

13. Hur ser lektionens upplägg ut?  

Genomgång? Whiteboard? Smartboard? Konkret eller laborativt material? Ritar? Exemplifierar? 

Läromedel?  I dialog med eleverna? Gemensamt arbete? Arbete i grupper eller par? Enskilt arbete? Enligt 

EPA? Cirkelmodellen? 

14. Upplever du någon skillnad kring elevernas förståelse för området jämfört med 

andra områden? 

 

När arbetet kommit ihåg:  

15. Vilket material använder du dig av i din undervisning i området? 

16. Hur planerar du upp området? Varför just så? 

17. Vilka hjälpmedel använder du dig av i din undervisning av området?  

Ritar? Konkret material? Bildstöd?  

18. Hur märker du om eleverna förstår bråkräkningen eller inte?  

- Vad finns det för varningstecken?  

- Hur arbetar du med förståelsen för innebörden av bråk? 

 

Övrigt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


