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Sammanfattning 

Studien handlar om hur elever i matematiksvårigheter kommunicerar och resonerar vid beräkningar 

med bråktal. I studien ingick åtta informanter, två stycken i årskurs 8 (en flicka och en pojke) och sex 

stycken i årskurs 9 (tre flickor och tre pojkar) som alla ansågs vara i matematiksvårigheter. Alla blev 

intervjuade en och en och de fick resonera och berätta hur de hade tänkt till tio bråkuppgifter för att 

se vilka kunskaper och missuppfattning eleverna visade.  Det som kom fram i studien var att 

eleverna hade procedurförmåga men begreppsförmågan var en svårighet för informanterna. De allra 

flesta elever i studien var osäkra på täljaren och nämnaren betydelse. Flera av eleverna föredrog att 

tänka i procent istället för bråk men det visade sig vara problematisk för dem att gå från bråkform – 

procentform- bråkform.  

Nyckelord: Uppgiftsbaserad intervju, bråk och matematiksvårigheter 

Abstract 

The subject of this study is how pupils in math disabilities communicate and reason during 

calculations involving fractional numbers. The study comprises eight informants, two from eigth 

grade (a boy and a girl, 13 to 14 years old) and six from ninth grade (three girls and three boys, 14 to 

15 years old) who all were considered to have math disabilities. They were all interviewed alone 

about their reasoning when solving ten tasks involving fractions to see what knowledge and 

misconceptions the pupils showed. The conclusion of the study is that the pupils posessed procedural 

abilities, but were weaker in their concepual abilities. Most pupils in the study were uncertain about 

the meaning of nominator and denominator. Several of the pupils preferred to think in percent rather 

than fractions but they had problems in converting from percent to fractions and vice versa. 

Keywords: Task-based interview, fractions, math disabilities 
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Inledning 

Både TIMMS 2011(Trends in International Mathematics and Science Study, Internationell studie) 

och PISA 2012 (programme for International Student Assessment, OECD: internationell studie) 

undersökningar visar att svenska elevers matematikkunskaper har minskat. Detta syns tydligt vid en 

jämförelse mellan PISA 2012 och 2003.
1
 Det som har skett är att antalet högpresterande elever har 

minskat och de lågpresterande eleverna ökat. Ungefär 27 procent av eleverna nådde inte basnivån 2 i 

PISA undersökningen. På basnivå 2 kan eleverna använda algoritmer och formler, föra ett enkelt 

resonemang. Eleverna klarar också att hämta relevant information och använda den. Enligt PISA- 

studien krävs det att eleverna klarar nivå 2 för att anses vara matematiskt kunniga.
2
 

 

Det är inte bara i matematik som elevernas kunskaper har sjunkit utan även i läsförståelse. Dessa 

elever har dock läst enligt den förra läroplanen, d v s Lpo94.
3
 TIMMS undersökningen görs i årskurs 

8. Här har de svenska elevernas resultat också gått nedåt över hela perioden 1995 – 2011. 

Försämringstakten har avtagit lite efter 2003. Sverige är ett att få länder som visar en kontinuerlig 

försämring under 2000- talet.
4
 Den språkliga förmågan behövs för att förstå begrepp och ord samt för 

att kunna förstå och lösa ordproblem, men också för att kunna skapa djupare matematisk förståelse.
5
 

I en längre svensk studie följde forskaren ungefär 9000 elever under sex års tid från årskurs 3 – 9.
6
 

Pettersson studerade vilka fel eleverna gjorde när de löste olika matematikuppgifter. Undersökningen 

visade att de elever som hade stora svårigheter i matematik under grundskolan hade gjort allvarliga 

fel när de löste matematikuppgifter och det berodde på stora brister i begreppsförståelsen.
7
 

Det är många elever som stöter på svårigheter när matematikundervisningen gäller rationella tal och i 

synnerhet när der handlar om bråk.
8
 En anledning till att bråk är svårt för eleverna, är att bråket kan 

visas på olika sätt och ha olika roller som t ex del av en helhet och som operator (vid 

multiplikation).
9
  Resultaten från TIMSS 2011 i matematik är bara ett exempel på att många elever 

                                                           
1 Skolverket.(2013). 15-åringarnas kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Rapport 398. Stockholm: Fritzes 
2 Skolverket (2013) 
3 Skolverket (2013) 
4 Skolverket.(2012). TIMSS 2011 Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Rapport 380. 

Stockholm: Fritzes 
5 Vukovic, R. K., & Lesaux, N. K. (2013). The language of mathematics: Investigating the ways language counts for children's mathematical 

development. Journal Of Experimental Child Psychology, 115, (2), 227-244. 
6 Pettersson, A.(1990). Att utvecklas i matematik. En studie av elever med olika prestationsutveckling. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 
7 Pettersson (1990) 
8 Kieren, T. E. (1976). On the mathematical, cognitive and instructional foundations of the rational numbers. R. Lech (red) Number and measurement: 

Papers from a research workshop, s. 101-144. Athens: ERIC/SMEAC 
9 Kieren (1976) 
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hamnar i svårigheter när de ska hantera bråktal. T ex var det 14 procent av de svenska eleverna i år 8 

som valde rätt svarsalternativ till subtraktionen   
 

 
 - 
 

 
    .

10
 

I mitt yrke som matematiklärare/speciallärare har jag mött många elever som stöter på svårigheter i 

matematik när det handlar om att hantera och förstå bråktal. Det är viktigt att försöka förstå hur 

eleverna tänker/resonerar för att kunna bygga vidare på det som är bra men också kunna arbeta bort 

det som inte är korrekta tankemönster.
11

  Därför kommer studien att handla om hur elever resonerar 

när de löser olika typer av bråktal/bråkuppgifter. Genom att låta eleverna utsättas för situationer där 

läraren uppmärksammar eleven på sitt inkorrekta tänkande, kan eleven bli intresserad av att själv 

korrigera och modifiera sitt eget tänkande.12  Det är viktigt att elever som är i behov av särskilt stöd 

ska få rätt stöd. Detta för att dessa elever ska ha en god kunskapsutveckling, något som läroplanen 

(Lgr 11) tydligt uttrycker att alla elever har rätt till. 
13

   

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur elever i matematiksvårigheter (alt i behov av 

särskilt stöd) i år 8 – 9 förstår och hanterar ett matematiskt innehåll som tal i bråkform, och särskilt 

hur de resonerar om detta innehåll för att därigenom utveckla kunskap om elevernas 

missuppfattningar och hur de kan ges ett bättre stöd i sin kunskapsutveckling.  

Frågeställningar 

 På vilka sätt visar eleverna förståelse för olika aspekter av bråk och hur kommer detta till 

uttryck i elevernas resonemang? 

 Vilka typiska missuppfattningar kommer till uttryck i elevernas resonemang? 

  

                                                           
10 Skolverket.(2014). TIMMS 2011 – uppgifter i matematik årskurs 8. Rapport 401. Stockholm: Fritzes 
11 Pearn, C., Stephens, M. (2004).  Why you have to probe to discover what year 8 students really think about fraction. I. Putt., R. Faragher., M. 
McLean (red) mathematics education for the third millennium: Towards 2010, Proceedning of the 27th Annual Conference of the Mathematics 

Education Research Group of Australasia Vol. 2, 430-437. Sydney, Australien: Merga 
12 Pearn m fl. (2004) 
13 Skolverket. (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Fritzer. 
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Bakgrund 

Matematiksvårigheter 

Matematiksvårigheter är ett brett begrepp och inkluderar alla elever som har låga resultat på 

matematiktester. 
14

 Matematiksvårigheter är beroende av ett samspel mellan tre faktorer, nämligen 

själva matematikinnehållet, individen och omgivningen.
15

  Det kan alltså finnas många olika orsaker 

till att en elev hamnar i matematiksvårigheter.
16

 För elever som är i allmänna svårigheter kan 

orsakerna variera och bero på många olika faktorer .
17

 Det kan vara så att de kognitiva funktionerna 

inte har utvecklats normalt, t ex kan de ha svårt att hålla fokus på uppgiften, tappa helheten och 

fastna i detaljer och det kan också bero på dåligt arbetsminne
 18

 Detta kan vara orsaker till varför 

eleven är i matematiksvårigheter. I en svensk studie upptäckte man att ungefär fyrtio procent av 

skillnaderna i elevernas matematiska förmåga kunde kopplas till arbetsminnet.
19

 För elever som visar 

inlärningssvårigheter i matematik är det just bråk som vållar störst svårighet.
20

  

Men det kan också vara så att elevens situation och omgivning påverkar prestationerna, t ex problem 

hemma, motivationsproblem, vilka kompisar eleven har, hög frånvaro och att undervisningen inte 

passar eleven, och för få matematiklektioner. Detta är de faktorer som har störst påverkan på elevens 

förmåga.
21

 Att elever får för få matematiklektioner kan bero på olika skolaktiviteter som t ex 

studiebesök, frilufsdagar, studiedagar och att elever har svårt att komma igång på lektionerna.  

Elever i matematiksvårigheter behöver sina matematiklektioner eftersom de behöver öva och få stöd 

av pedagogen.
22

  

Omkring femte klass har man sett att ickeverbalt resonemang och arbetsminne är unika faktorer för 

beräkningar med heltal och rationella tal. För de rationella talen är språk en unik faktor för att klara 

beräkningar.
23

 Det finns elever som inte lär sig lika bra om undervisningen till största del är verbalt 

upplagd. Vissa elever har visuellt tänkande och ser i bilder istället.
24

  

Bara för att en elev är lågpresterande i 6-årsåldern innebär det inte att den eleven kommer att vara det 

genom hela sin skoltid. Samma elev kan vara högpresterande i 9-årsåldern. Det visar att 

                                                           
14 Lunde, O. (2015). När siffrorna skapar kaos – matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Stockholm: Liber 
15 Mange, O.(1998). Att lyckas med matematik i grundskolan. Lund: Studentlitteratur 
16 Sjöberg, G.(2006). Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? En multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. 

Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete nr. 7. Umeå: Umeå universitet. 
17 Ljungblad, A-L.(2001). Att räkna med barn i specifika matematiksvårigheter. Varberg: Argument. 
18 Klingberg, T. (2011). Den lärande hjärnan – om barns minne och utveckling. Stockholm: Natur & Kultur. 
19 Klingberg, (2011) 
20 Hecht, S. A., Vagi, K. J., Torgensen, J. K. (2009). Fraction Skills and Proportional Reasoning . D. B. Brech, M. M. M. Mazzocco (Ed) Why is Math 

So Hard for Some Children? London: Brookess 
21 Sjöberg (2006) 
22 Sjöberg (2006) 
23 Jordan, N. C., Hansen, N., Fuchs, L.S., Siegler, R. S., Gersten, R., Micklos, D. (2013). Developmental predictors of fraction concepts and procedures. 

Journal of Experimental Child Psykology 116, pp. 45 – 58. ELSEVIER. 
24 Lunde (2015) 
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matematiksvårigheter inte behöver vara stabila över tid. Några elever kommer dock att tillhöra 

samma prestationsgrupp under hela sin skoltid.
25

  

De elever som blir kvar i samma prestationsgrupp, med inga eller mycket få framsteg anses vara i 

specifika matematiksvårigheter.
26

 Det innebär att det är något speciellt i matematiken som eleven 

inte kan lära sig och hos en del forskare anses dessa elever kunna ha dyskalkyli.
27

 Generellt har 

elever med dyskalkyli svårt att lära sig t ex talfakta och utföra matematiska procedurer.
28

 

Olika typer av elevgrupperingar 

När det handlar om elever i matematiksvårigheter talar Sjöberg istället om elever i 

”matematikproblem”.
29

 Han menar att de kan delas in i fyra olika grupper: ”statisterna, fighters, 

kepseleverna och askungarna”.  Kännetecknen för statisterna i hans studie var att de gjorde så lite 

som möjligt på matematiklektionerna men tillräckligt för att klara sig, de ställer inga krav och är 

tillbakadragna. Dessa elever hade krav hemifrån att de ska klara skolan och hade ordnade 

hemförhållanden. Eleverna som tillhörde fighters - gruppen hade periodvis hög skolfrånvaro och 

mycket låga krav på sig att klara skolan och hade oroliga hemförhållanden. Dessa elever tog strid 

mot det mesta, t ex mot lärarna och föräldrarna. Eleverna hade höga ambitioner när det gällde 

framtida studier, t ex att utbilda sig till barnmorska. Kepseleverna var helt ointresserade av 

matematik och skolan. De ställde ofta till med småbråk under lektionerna. Den här gruppen av elever 

hade problem med matematiken men när de fick struktur och mål uppsatta kämpade de på och 

klarade målen. De hade bra hemförhållanden och kunde få hjälp med läxor hemma. Askungegruppen 

bestod av en enda elev som hade varit i matematikproblem under senare delen av mellanstadiet. Men 

med stöttning hemma och i skolan vände det och hen gick ut nian med högt betyg i matematik. 

Eleven tyckte att hen lärde sig bäst hemma för där hade hen arbetsro, fick bra stöttning och fick 

tillbaka tilltron till sin egen förmåga.
30

   

Matematiskt innehåll och förmågor i kursplanen 

I föreliggande arbete riktas uppmärksamhet mot ett matematiskt innehåll som omfattar rationella tal, 

närmare bestämt bråk. Ett rationellt tal kan definieras som kvoten mellan två heltal och bråkformen 

är en av uttrycksformerna för de rationella talen.
31

 Intresset i den här studien gäller främst elever i år 

8 – 9 som är i matematiksvårigheter. Därför följer här en presentation av vad Lgr 11 tar upp 

beträffande det aktuella innehållet i relation till år 7 – 9. 

                                                           
25 Häggblom, L.(2000). Räknespår. Nämnaren, nr 4. Göteborg: NCM 
26 Häggblom (2000) 
27 Lunde (2015) 
28 Butterworth, B., Yeo, D.(2010). Dyskalkyli – Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter. Stockholm: Natur & kultur 
29 Sjöberg (2006) 
30 Sjöberg (2006)  
31 Kiselman, C., Mouwitz, L. (2008). Matematiktermer för skolan. Göteborg: NCM 
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I det centrala innehållet i Lgr 11 för år 7-9 ingår det följande:
32

 

 ”Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och 

matematiska situationer. ” 

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

överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och 

digital teknik. ” 

Eleverna ska ha ” grundläggande kunskaper om matematiska begrepp” enligt kunskapskraven för 

nivå E, vilket innebär att eleven ska kunna använda bråkbegrepp och föra ett enkelt resonemang med 

hjälp av dem. De ska även kunna välja rätt metod vid beräkningar med rutinuppgifter, t ex vid 

bråkberäkning med olika nämnare.
33

  

Kunskapskraven hör ihop med de fem förmågorna som också finns formulerade i kursplanen. Genom 

att använda en eller flera förmågor på ett matematiskt innehåll, t ex bråk, kommer elevens 

matematiska kunskaper beträffande detta innehåll till uttryck.    

a) Begreppsförmåga – innebär att eleven ska kunna använda begreppen i rätt sammanhang, 

men även att se samband mellan begreppen och kunna knyta dem till nya begrepp för att få 

en fördjupad kunskap om de kända begreppen.
34

 

b) Procedurförmåga - innebär att lösa uppgifter av standardkaraktär, så kallade rutinuppgifter, 

men att kunna använda olika procedurer oftast i form av en algoritm och välja lämplig 

procedur till uppgiften. 
35

  

c) Kommunikationsförmåga – att kommunicera med hjälp av bilder, tabeller, grafer, termer, 

symboler och ord, både muntligt och skriftligt.
36

 

d) Resonemangsförmåga – att resonera innebär att tillsammans med andra eller själv gissa, 

pröva, förklara och hitta mönster genom att t ex pröva sig fram och generalisera t ex genom 

en formel, föreslå t ex en strategi och argumentera för sin lösning.
37

 

e) Problemlösningsförmåga – undersöka, pröva sig fram för att hitta en lösning där eleverna 

inte på förhand vet hur problemet ska lösas. Här ingår också att översätta en situation till ett 

matematiskt symbolspråk och att analysera modellens giltighet och formulera problem. 
38 

                                                           
32 Skolverket (2011a) 
33 Lgr 11, kursplanen i matematik 
34 Skolverket.(2011b). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Stockholm: Fritzes 
35 Skolverket (2011b) 
36 Skolverket (2011b) 
37 Skolverket (2011b) 
38 Skolverket (2011b) 
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Bråk 

Bråk har olika ”ansikten” beroende på hur de framträder genom olika representationsformer och hur 

de används beroende på olika funktioner.  

Olika aspekter av bråk 

I den här texten kommer bråkets olika representationsformer belysas.  

Diskreta och kontinuerliga mängder 

Förhållandet mellan del och helhet kan visas med diskreta och kontinuerliga mängder .
39

 I en diskret 

mängd består det hela av ett antal objekt, t ex sex karameller. Om dessa sex karameller delas in i 

tredjedelar, innebär det att två karameller motsvarar en tredjedel. Den centrala principen är att varje 

del innehåller samma antal objekt, det vill säga det är lika många karameller i varje tredjedel. Då 

helheten utgörs av en diskret mängd möter vi bråk som en del av antal. 
40

  Det innebär att eleven 

behöver förstå täljarens betydelse för att kunna ta t ex två fjärdedelar av 24 kulor.
41

 Då helheten 

istället utgörs av en pizza, som då delas in i fyra lika delar, fjärdedelar, är detta exempel på en 

kontinuerlig mängd. Vid en kontinuerlig mängd där eleverna ska skugga t ex 2/3 ser en del bråktalet 

som ett namn på den skuggade delen, de har inte förstått täljarens betydelse.
42

 Bråktal som inte har 

någon enhet, t ex 3/10 kallas för ”partion fraction”.
43

   

 

Bråk som en punk/tal på tallinjen 

En punkt på en tallinje kan representera ett bråktal som då har ett bestämt avstånd från noll.  Alla 

bråktal kan visas på tallinjen,
44

 t ex enligt  figur 1. 

 

  

 

 

Ett bråk kan representera resultatet av en division 

Ett bråktal kan vara ett resultat på en division när man vill svara exakt, t ex  2 ÷ 3  = 2/3. Divisionen 

kan ses som en uppdelning. I ett datamaterial som Clarke m fl studerade var det 47 % av 14 – 

                                                           
39 Yoshida, K.(2004). Understandin g how the concept of fractions develops: A Vygotskian percpektive. In M.J Hoines & A.B Fugelstad (Eds). 
Proceedings of the 28th Conferrence of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp. 473 – 480), Vol 14. Bergen: Norway 
40 Yoshida (2004) 
41 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.193720!/Menu/article/attachment/2_Rationella_tal.pdf 
42 Armstrong, B. E., Novillis Larsson, C.(1995). Students´use of part-whole and direct comparison strategies for comparing partioned rectanles. Journal 

for Research in Mathematics Education, 26 (1), 2-19. 
43 Yoshida (2004)  
44 Kilpatrick, J., Swafford, J., Findell, B. (2001). Adding it up: Helping Children learn mathematics. Whasington DC: National Academy Press.  

 

Figur 1: Ni (2000), s. 140 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.193720!/Menu/article/attachment/2_Rationella_tal.pdf
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ringarna som inte ansåg att 6 ÷ 7 är samma sak som 6/7, för det ena betraktas som division och det 

andra som ett bråk.
45

  

Bråktalens funktioner 

 I följande avsnitt kommer några exempel på bråktalens användningsområden som (a) förhållande 

och skala samt som (b) operator. 

Bråk kan användas för att ange förhållande och skala 

Om vi ska dela ett tio meter långt rep i förhållandet 2:8, innebär det att andelarna är 2/10 och 8/10.
46

  

När bråket anger en skala på en karta t ex så skrivs bråken t ex 7:1 som visar att det är en förstoring 

och är det en förminskning av verkligheten skrivs det t ex 1: 20 000.
47

  

Ett bråk kan användas som en operator 

Bråk av typen  
 

 
 av 24 = 18 och 

 

 
 · 8 = 10 är exempel på när bråktal används som operator. Typiska 

missuppfattningar som eleverna kan ha är att vid multiplikation blir produkten alltid större och vid 

division blir alltid kvoten mindre. Sådana missuppfattningar kan bland annat bero på att eleverna inte 

är vana vid att använda bråk som operatorer.
48

   

Matematisk kunskap i relation till bråktal 

Liping talar om tre olika nivåer av förståelse inom matematiken.
49

 De benämns som ”Procedural 

Understandning”, ”Conceptual Understandning” och ”Structure of the subject”. Dessa delar blir till 

en helhet och det är hela tiden förståelsen som är central. Det innebär att eleven skall kunna göra 

omgrupperingar, som t ex att skriva ett bråk med samma värde på flera olika sätt, men också att 

förstå hur det går till att addera och subtrahera bråktal. För att få förståelsen om hur man dividerar 

två bråk med varandra behöver eleven kunna addera, dividera och multiplicera med heltal först, ha 

begreppsförståelse för enheter och bråk men också veta vad omvända operationer är. Speciellt 

procedurförståelse och begreppsmässig förståelse är mycket viktigt för att eleven ska kunna förstå 

det matematikinnehåll som hen ska lära sig.
50

  

Kilpatrick m fl har gjort en liknande indelning som Liping på vad som krävs för att eleverna ska 

kunna förstå matematik, men har ett par punkter mer, nämligen ”adaptive reasoning” och 

”productive disposition” . I ”adaptive reasoning” ingår elevens kapacitet att tänka logiskt, reflektera, 

förklaring och lösning av matematiska problem. ”Productive disposition” innebär att eleven ska se 

                                                           
45 Clarke, D. M., Roche, A., Mitchell, A., Sukenik, M.(2006). Assesing student understanding of fractions using task-based interviews. J. Novotná, H. 
Moraová, M. Krátká, N. Stehlíková (Ed) Proceding of 30Th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, pp. 

337-340. Prag: PME 
46 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.193720!/Menu/article/attachment/2_Rationella_tal.pdf  
47 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.193720!/Menu/article/attachment/2_Rationella_tal.pdf  
48 Clarke m fl (2006) 
49 Liping Ma .(2010). Knowing and Teaching Elementary Mathematics. New York: Routledge 
50 Liping (2010) 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.193720!/Menu/article/attachment/2_Rationella_tal.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.193720!/Menu/article/attachment/2_Rationella_tal.pdf
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matematiken som förnuftig, nyttig och givande men även att tro på sin egen kraft. Alla fem delarna 

är beroende av varandra och går in i varandra.
51

 I kursplanen i matematik har vi också förmågor som 

liknar dem som Liping och Kilpatrick nämner. De som liknar dem är begreppsförmågan 

(”Conceptual Understandning”), procedurförmågan (”Procedural Understandning”), 

problemlösningsförmågan och kommunikationsförmågan motsvarar ungefär ”adaptive reasoning”.
 
 

”Productive disposition” finns inte som en förmåga men uttrycks i läroplanen under rubriken skolans 

uppdrag.
 52

 

Just begreppskunskap verkar spela en viktig roll när det gäller att lära in procedurkunskapen, t ex hur 

man adderar bråk med samma nämnare.
53

 Det behövs även när eleverna ska jämföra olika bråktal 

med varandra, till exempel för att se vilket som är störst och minst. Det är därför viktigt att de förstår 

symbolerna för bråk för att kunna göra beräkningar med bråktal.
54

 Det innebär att eleverna måste 

veta vad nämnare och täljare står för.
55

 Beräkningar med bråk är en förkunskap för att kunna göra 

beräkningar med decimaltal, eftersom en tiondel kan uttryckas som 1/10. Bråk kan användas till att 

beskriva tal, del av en helhet, proportioner, skala och förhållande.
56

 Det finns en del bevis för att 

bråkbegrepp och procedurer är självständigt relaterade till generellt bråkframställningssätt.
57

 Det är 

även viktigt att eleverna har baskunskaper om bråkräkning och bråkform för att de ska kunna lära sig 

algebra.
58

 Området bråk (inklusive decimaltal, procentform, storleksförhållanden och kvoter), är 

speciellt viktigt för eleverna om de ska kunna lära sig högre matematik på gymnasiet och 

universitetet. 
59

  

Teoretiskt perspektiv 

Det finns tre olika perspektiv som har påverkat och påverkar synen på specialpedagogik och dessa 

är: 1) dilemmaperspektivet, 2) kompensatoriska perspektivet och 3) kritiska perspektivet.
60

 Ett 

begrepp som är centalt i det specialpedagogiska området är inkludering som också tas upp i den här 

texten efter det kritiska perspektivet.  

Dilemmaperspektivet 

Med ett dilemma menas att något är i konflikt med något annat och egentligen inte går att lösa, men 

som hela tiden kräver olika ställningstaganden. Ett exempel på ett dilemma skulle kunna vara att om 

                                                           
51 Kilpatrick m fl (2001) 
52 Lgr 11 
53 Jorda m fl (2013) 
54 Hecht, S. A, Vagi, K. J, Torgesen, J. K. (2009). Fraktion Skills and Proportional Reasoning. D. B. Brech, M. M. M. Mazzocco (Ed) Why is Math So 

Hard for Some Children? London: Brookes 
55 McIntosh, A. (2009). Förstå och använda tal – en handbok. Göteborg: NCM 
56 Didaktiska kommentarer till skolverkets nationella diagnoser i matematik - Diamant, rationella tal 
57 Jordan m fl (2013)  
58 McIntosh (2010)  
59 Siegler, R. S & Lortie – Forgues, H. (2015). Conceptual Knowledge of Fraction Arithmetic. Journal of Educational Psychology. Vol. 107, No 3, 909 

- 918 
60 Nilholm, C. (2012). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur 
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en elev är i matematiksvårigheter, vad skulle eleven då behöva lära sig för att klara 

vardagsmatematiken? Detta står då i motsats till kunskapskraven och förmågorna.
61

 T ex när 

eleverna har mycket stora svårigheter att lära sig bråk, hur mycket ska de träna fast det kanske inte 

leder till att de klarar kunskapskraven som krävs för att vara på E- nivå.  

I dagens utbildningssystem är det viktigt att skaffa kunskaper om olika motsättningar som kan visa 

sig i skolans verksamhet. För att hitta sätt att förhålla sig till olika dilemman. T ex Hur ska läraren 

anpassa undervisningen för att passa alla elever i klassen oavsett var de befinner sig i sin 

kunskapsutveckling? Det är ett dilemma som är svårt att lösa helt och hållet men genom inkludering 

är man en bit på väg.
62

 

Kompensatoriska perspektivet 

Pedagoger som arbetar med eleven kan ha olika perspektiv på hur stödet ska ges. Det perspektivet 

som fortfarande är vanligt ute på skolor är det kompensatoriska. Det innebär att man letar efter 

orsaker till problemet hos individen, man söker i första hand efter psykologiska och medicinska 

orsaker, som t ex koncentrationssvårigheter eller dyskalkyli. I detta perspektiv görs hela tiden 

jämförelser med det som anses vara normalt och inte, och det är det som utgås ifrån när man ”letar” 

efter orsaker hos individen vad som är problemet. Det specialpedagogiska stödet ska fokusera på att 

kompensera individens brister vid ett kompensatoriskt perspektiv. 
63

 

Kritiska perspektivet 

I det kritiska perspektivet är man kritiskt till det specialpedagogiska begreppet eftersom det i 

begreppet ingår det att man studerar är vad som är normalt och inte. Utifrån det kritiska perspektivet 

anser man att specialpedagogik inte ska finnas alls. Elevens egenskaper är inte det som ger behov av 

specialpedagogik utan det beror på olika sociala skeenden.
64

 Det kan t ex bero på röriga 

hemförhållanden och att det inte är någon arbetsro på matematiklektionerna som gör att eleven 

behöver stöd.
65

 

Inkludering 

Begreppet inkludering handlar om att få känna gemenskap och vara en del av klassen/gruppen. 
66

 För 

att undervisningen ska anses vara inkluderande krävs det bland annat att lärarna ser elevers olikheter 

som en tillgång för gruppen/klassen. Det krävs att elever engageras genom samtal i grupper eller i 

                                                           
61 Lunde (2010)  
62 Nilholm (2012) 
63 Nilholm (2012) 
64 Nilholm (2012) 
65 Sjöberg (2006) 
66 Hultén, E-L (20013) Inkludering är gemenskap. Skolporten 360, nr. 1 
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helklass. 
67

 Det innebär att det specialpedagogiska stödet kan ges i helklass under lektionerna, t ex 

under matematiklektionerna. Fördelen med att ge det specialpedagogiska stödet ute i klassen eller i 

gruppen är att flera lektioner blir dubbelbemannade när specialläraren är med i klassen under 

lektionen och det gynnar alla elever i klassen och det kan ge ökad måluppfyllelse.
68

 

Tidigare forskning 

Forskare har alltså visat att rationella tal kan vara svåra att hantera, och att detta beror bland annat på 

att de inte fungerar på samma sätt som de naturliga talen. Detta visar sig inte minst bland elever i 

matematiksvårigheter och det som vållar störst svårighet är just bråk.
69

 Flera forskare har observerat 

att elevernas kunskaper om ordningsföljden av heltal ofta påverkar deras tidiga förståelse som 

därmed leder till missförstånd när eleverna möter bråk för första gången. Dessa missförstånd kvarstår 

hos vissa elever, även efter en intensiv undervisning där de får använda manipulativa hjälpmedel.
70

 

Eleverna behöver bland annat utveckla lämpliga bilder och bråkbegrepp innan de börjar arbetet med 

bråk och decimaler. T ex nu har vi en fjärdedel av pizzan istället för att säga nu har vi en av fyra.
71

  

Hjälper det elever att arbeta med heltal för att förstå relationen mellan helhet – del? 

Många forskare har noterat att elevernas kunskaper om heltal kan störa deras ansträngningar att lära 

bråk.
72

 Pearn och Stephens undersökte därför om det hjälpe eleverna att först arbeta med bara heltal 

med hjälp av tallinjen och därefter gå över till bråktal på tallinjen. Eleverna fick lösa uppgifter med 

hjälp av tallinjen samtidigt som de blev intervjuade. Då kunde intervjuaren hjälpa eleverna att 

upptäcka sina missuppfattningar och därmed ändra tankemönster. Undersökningen visade att de 

elever som lyckades bra hade förstått heltal och de kunde snabbt uppfatta relationen mellan helheten 

och delen. De eleverna som var i matematiksvårigheter hade däremot en bristande taluppfattning 

beträffande heltal och kunde inte se kopplingen mellan delen och helheten. Dessa elever hade extra 

svårt då tallinjen saknade markerad mittpunkt och de gissade ofta var de skulle sätta ut talet på 

linjen.
73

 För att eleven ska kunna utveckla en rumslig föreställning om talens ordningsföljd måste 

eleven förstå de symboliska och språkliga uttrycken men också kunna ordningsrelationen mellan 

talen. För att klara det är det viktigt med ett bra arbetsminne.
74

 Några forskare gjorde en jämförelse 

med elever som har en normal matematikutveckling. Det visade även att de kan ha svårt för 

                                                           
67 Nilholm, C., Göransson, K. (2013). Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr. 3. Stockholm: 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 
68 Hultén, E-L (2013) 
69 Hetcht m fl (2009) 
70 Behr, M. J., Wachsmuth, I., & Post, T. R.(1985). Construct a sum: A measure of children’s understanding of fraction size. Journal for Research in 
Mathematics Education, 16(2), 120–131. 
71 Pearn, C., Stephens, M.(2004). Whole Number Knowledge and Number Lines Help to Develop Fraction Concempts.J. Watson, K. Beswick (Ed) 

Proceedings of the 30th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia Vol 2, 601 – 610. Sydney, Australien: Merga. 
72 Pearn & Stephens (2007)  
73 Pearn & Stephens (2007) 
74 Bull, R. & Scerif, G.(2001). Executive functioning as a predictor of children’s mathematical ability: inhibition, switching and working memory. 
Developmental Neuropsychology, 19(3), 273–293. 
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bråkuppskattning . En del av dessa elever hade även svårt för beräkningsproblem och ordproblem 

med bråk.
75

  

Studier från olika länder av elevers uppfattningar om del - helhet 

Forskare har visat att även om eleverna inte förknippar bråk med siffror så kan de ändå förstå 

innebörden av del – helhet.
76

 Eleverna måste förstå att alla delar måste vara lika stora när man delar 

in en figur i t ex fyra delar.
77

 De behöver också veta att nämnaren visar hur många delar som en hel 

har delats in i och att täljaren talar om hur många delar som finns.
78

 För att förstå bråkform behöver 

eleven förstå stambråk. T ex om man har en pizza och delat in den i lika stora delar kan varje del 

skriva som ett stambråk, t ex 1/4. Nästa steg i förståelsen är att ju fler delar som det hela är indelat i, 

desto mindre är bråktalet (stambråket). T ex om vi har en pizzamodell som är indelad i 12 delar 

(varje del är 1/12 )och en annan som är indelad i 6 delar (varje del är 1/6) så är stambråket ”1/12” ett 

mindre tal än vad stambråket ”1/6” om man utgår från att bägge pizzamodellerna har samma 

storlek.
79

  

 

I en finsk undersökning med femteklassare och sjundeklassare (drygt 3000 elever totalt) skulle 

eleverna skugga ¾ av en rektangel som var indelad i 8 delar. I år 7 klarade de flesta elever den 

uppgiften. Femteklassarna hade ett lägre resultat, hälften av pojkarna och något mindre än hälften av 

flickorna.
80

 Forskaren såg att de elever som inte klarade uppgiften hade bristande begreppförståelse 

och hade svårt för vad som var helheten.
81

 

 

I en mindre svensk studie med 17 informanter i årskurs 5 såg forskaren att när en elev skulle skugga 

en fjärdedel av fyra kulor, skuggade eleven alla fyra kulorna. Det anser forskaren att det beror på att 

informanten hade svårt att forma en enhet.
82

 

 

I en studie från Australien fick eleverna följande uppgift: tre pizzor delades mellan fem flickor.
83

 Hur 

mycket får var och en? Eleverna fick också se en bild som visade på fem flickhuvuden och tre cirklar 

som skulle föreställa pizzor. Mindre än en tredjedel av eleverna klarade uppgiften och de hade 

använt olika strategier som att rita och lösa det i huvudet. De som löste det i tanken såg direkt att tre 

                                                           
75 Hecht m fl. (2009) 
76 Mack (1995) 
77 McIntosh (2009)  
78 McIntosh (2009) 
79 McIntosh (2009) 
80 Hannula, M. S .(2003). Locating Fraction on a Number Line. Proceeding of the 27th  International Group for the Psychology of Mathematics 
Education, jul, page 17 – 24.  Cape Town, South Africa: ERIC 
81 Hannula (2003) 
82 Engström, A .(1997). Reflektivt tänkande i matematik. Om elevers konstruktion av bråk. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 
83 Clarke m fl (2006) 
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saker som delas mellan fem personer måste ge resultatet 3/5. Några få svarade 1/2 + 1/10.  Det är 

möjligt att de som inte såg kopplingen mellan 3÷ 5 och 3/5 hade en bild över en pizza som hade 

delats i delar och denna bild gör att de kom fram till 3/5. Mindre än hälften av eleverna kunde 

namnge bråkdelen med rätt bråk. Forskarna kom fram till att eleverna behöver fler möjligheter att 

lösa problem där inte alla delarna har samma form.
84

  

 

I en studie som gjordes i England fick elva- åringar svara på frågan ” What fraction of these squares 

are red?” De hade en figur med fyra delar och det var ungefär var tredje elev som inte klarade att 

svara rätt på den frågan. Flera svarade en tredjedel, dessa inkorrekta svar kan ha berott på att de 

tappade känslan vad som var en hel.
85

  

41 elever intervjuades mellan åldrarna 8 – 15 år i Australien .
86

 När forskarna bad eleverna att 

illustrera ¾, valde de flesta eleverna att rita en cirkel. De fick sedan studera kort där de skulle hitta de 

kort som ej visade ¾ och då var det få av dem som klarade det, färre än var fjärde elev visste att en 

cirkel uppdelad i 4 delar med ojämna områden inte utgör ¾, se figur 2. Forskarna fann att de elever 

som känner igen typiska representationer av bråktal, t ex ¼ av en cirkel, visade inledningsvis på 

bråkförståelse men de hade lättare för att acceptera felaktiga modeller. Det berodde på att eleverna 

inte har uppmärksammat de väsentliga inslagen i bråktalen, utan har en bild av bråktalet utan att 

koppla det till att delarna ska vara lika stora. Genom att intervjua eleverna kan det vara möjligt att 

diagnostisera deras tänkande och inte bara utifrån deras handlande, för att få en bild över elevernas 

bråkförståelse .
87

  

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                           
84 Clarke m fl (2006) 
85 Dickson, L., Brown, M., Gibson, O. (1984). Children Learning Mathematics: A Teacher´s Guide to Recent Research. 
86 Steinle, V., Price, B.(2008). What Does Three-quarters Look Like? Students´Representations of Three-quarters. M. Goos., R. B. Brown., K. Makar. 

(Eds). Proceeding of 31st Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australia, pp 483-489. Sydney: MERGA. 
87 Steinle & Price (2008) 

Figur 2: Steinle & Price (2008), s. 486 Visar elevernas 
korrekta svar och rankade från lättast till svårast. 



  
 

13 
 

I en större studie från Australien med lite drygt 300 elever fick eleverna bland annat tre uppgifter 

som handlade om relationen mellan helhet och delar.
88

 I första uppgiften skulle eleverna skriva vilket 

bråk som bråkdel B och D motsvarar i figur 3. På bråkdel B svarade de flesta rätt men några elever 

svarade en femtedel och några en halv . De elever som svarade en femtedel tänkte att det fanns fem 

bitar. De elever som svarade en halv såg bara den högra delen av cirkeln. Till bråkdel D i figur 3, var 

det ungefär 137 elever svarade rätt, de som gjorde fel, svarade en femtedel eller en tredjedel. De som 

svarade 1/3 trodde de berodde på att de bara tittade på vänstra halvan, de såg inte hela cirkeln.  I 

nästa uppgift skulle de svara på ”What fraction of the dots is black?”, se figur 4. Över 200 elever 

svarade rätt och de hade svarat två tredjedelar, tolv artondelar och fyra sjättedelar.
89

 Endast hälften 

av eleverna kunde säga ett annat korrekt bråk till bråkbilden. Det vanligaste felsvaret var tre 

fjärdedelar.
90

   

 

 

 

 

 

 

I samma studie intervjuade forskarna elever i slutet på år 6, för att undersöka vilka bråkkunskaper de 

hade med sig. Fortfarande var det många elever som inte hade grundläggande bråkkunskaper om del- 

helhet, ungefär var tredje elev saknade den kunskapen, fast de blev introducerade för del -helhet för 

flera år sedan.
91

 För att komma till rätta med det anser forskarna att det är viktigt att ge eleverna en 

mer noggrann definition av täljare och nämnare.
92

 Elevernas svårighet med bråkjämförelsen med 

bråktalen 4/7 och 4/5 visade att det är viktigt med förståelsen av täljarens och nämnaren förhållande 

och innebörden av täljare och nämnare. Definitionen av bråk bör ha följande form: I bråket a/b, är b 

namnet eller storleken på den del, t ex fjärdelar och har detta namn på grund av att fyra lika delar kan 

fylla en hel, och a är antalet delar av det namnet eller storleken.  

 

Forskarnas erfarenhet av undersökningen är att eleverna ofta identifierar nämnaren som antalet delar 

du skär det hela i och täljaren som delarna du tar från det hela. Just detta sätt att resonera fungerar 

inte för de oegentliga bråken. Forskarna anser också att det är viktigt att eleverna uttrycker sig med 

                                                           
88 Clarke m fl (2006) 
89 Clarke m fl (2006) 
90 Clarke m fl (2006) 
91 Clarke, D. M., Roche, A.(2009). Students´ fraction comparison strategier as a window into robust understanding and possible pointers for instruction. 

Educational Studies in Mathematics Education, pp. 337-340. Prag: PME 
92 Clarke & Roche (2009) 

Figur 4: Clarke m fl (2006),   
s. 2-340 Figur 3: Clarke m fl (2006), 

s. 2-240 
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rätt bråkbegrepp som t ex två tredjedelar istället för två av tre.
93

 Om eleverna säger ”en av tre” har 

eleverna inte förstått förhållandet mellan täljaren och nämnaren, men om de uttrycker bråk som t ex 

”tredjedel” kan det tyda på förståelse. 
94

 

 

En mindre studie från Australien med 26 elever från år 5 till år 8 hade med precis samma uppgift 

som figur 3.
95

 Uppgiften kräver att eleven identifierar en bråkdel i cirkeln som inte är indelad i lika 

stora delar. Två elever i år 8 svarade att D-delen var en femtedel. En av dem förklarade att en 

femtedel var lite mindre än en fjärdedel. Den andra eleven räknade delarna och svarade också en 

femtedel men utan att tänka på delarnas storlek alls. Andra inkorrekta svar var 1/4, 1/5 , 3 och 4/5 för 

att  D var den fjärde bokstaven. De elever som svarade rätt kunde förklara muntligt att de såg att en 

halv var uppdelad i tre delar och de visualiserade en spegelbild av den för att få hela cirkeln indelade 

i sjättedelar och kom fram till att den delen motsvarade 1/6. De visade att de kunde förklara verbalt, 

resonera och hade en inre förståelse. Eleverna kunde återskapa det hela och sedan göra det till 

mindre delar som var lika stora.
96

 Yoshida anser att det är svårt för eleverna att komma bort från del 

– helhet om det ofta kopplas till vardagssituationer.
97

  

 

I en studie i Japan observerades 40 elever under fem dagar som gick i tredje klass i ”fraction classes” 

när de skulle introducera bråkformen.
98

 Det som skulle tas upp var ”partition fractions”, ”quantity 

fractions” och ”multiple objects for fraction”. Läraren introducerade enheten 1m (som inte ska 

förväxlas med längdenheten meter). Hur mycket ½ m beror på vad det hela är som betecknas med m. 

Alla elever fick en bit blå tejp. De skulle komma fram till hur lång tejpen var i heltal och sedan 

skulle de skriva det som ett bråktal. Diskussionerna som lärarna och eleverna hade, spelades in och 

skrevs ut. Yoshida fick följande resultat utifrån diskussionerna, se figur 5. Eleverna fick börja med 

att undersöka och pröva sig fram och en sammanfattning står i den första kolumnen utan krav på att 

utrycka sig med ett matematiskt språk. Nästa steg fick eleverna förklara det som de hade upptäckt 

och skulle ha med enheten i sina förklaringar, se den andra kolumnen i figur 5. Sista steget skulle 

eleverna komma fram till att bråk kan vara större än en hel och förklara det som gruppen kom fram 

till med matematiska begrepp och uttrycka sig mer matematiskt korrekt. Genom att både med 

                                                           
93 Clarke & Roche (2009) 
94 Mack, N. K. (1995) Confounding whole-number and fraction concepts when building on informal knowledge. Journal for research in Mathematics 
Education, 26, No. 5, 422-441 
95 Mitchell, A.(2005). Measuring fractions. In P. C. Clarkson, A. Downton, D. Gronn, M. Horne, A. McDonough, R. Pierce, & A. Roche (Eds.), 

Building connections: Research, theory and practice .Proceedings of the 28th annual conference of the Mathematics Education Research Group of 
Australasia, pp 545-552. 
96 Mitchell (2005) 
97 Yoshida (2004) 
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konkret material och med språket på samma gång kunde eleverna lösa problem som de aldrig hade 

mött i sin vardag.
99

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studier av elevers uppfattningar om storleksordna bråktal  

För att eleverna ska kunna jämföra bråktal med varandra har det visat sig att det krävs 

begreppskunskaper som att eleven förstår täljarens och nämnarens betydelse. Detta är avgörande om 

de ska klara av att storleksordna bråktal och avgöra vilket av bråktalen som är minst och näst störst 

och så vidare.
100

 

I ett stort test i USA med elever som gick i år 8 klarade hälften av eleverna att storleksordna två 

sjundedelar, fem niondelar och en tolftedel på rätt sätt.
101

  I en studie från 2002 intervjuade forskaren 

en elev i sjunde klass som visade på god konceptuell- och procedurförståelse på bråktestet men gav 

en oväntad förklaring till vilken av  
 

 
 och  

 

 
 som var störst.

102
 Han förklarade att täljaren i första 

bråket är en från tre medan det andra bråket är två från fem, därför är 2/3 större än 3/5. Elevens 

förklaring är exempel på heltals dominans tänkande . Eleven beräknar gapet mellan täljare och 

nämnare.  Just detta sätt att tänka kallas för ”gap thinking” på engelska. Heltalstänkande inkluderar 

andra strategier där eleverna behandlar täljare och nämnare för sig, ignorerar förhållandet mellan 

täljare och nämnare.
103

 Det kan vara viktigt att tänka på att inte hänvisa tillbaka till modeller när 

eleverna ska göra jämförelser för det kan orsaka ytterligare problem eftersom många elever har en 
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– 918. 
102 Pearn & Stephens (2004) 
103 Pearn & Stephens (2004) 

Figur 5: Yoshida (2004), s. 4 – 479. Visar vardagliga, matematiska och 
relaterade begrepp i varje kolumn. 
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cirkulär modell som enda modell.
104

 Det är viktigt att låta eleverna arbeta med bråkuppgifter som 

innebär att jämföra bråktals storlek med varandra då det utvecklar elevernas taluppfattning. Att 

jämföra bråktal är nödvändigt om eleverna ska kunna utveckla en intuitiv känsla för bråktals 

storlek.
105

 Om eleverna inte har en fungerande begreppsförståelse om rationella tals storlek kan man 

inte förvänta sig att eleverna ska kunna klara att lösa en uppsättning av uppgifter där det krävs stor 

begreppsförståelse som t ex att beräkna del av antal. Även språkets användning är viktig. När 

eleverna använder ord som mer och större, färre och få, när de undersöker bråktals storlek kan det 

orsaka förvirring till ett kritiskt moment när eleverna ska skilja mellan flera stycken och större 

bitar.
106

  

Strategier vid bråkjämförelse 

Det finns tre olika strategier som bygger på heltalstänkande när bråktal ska jämföras med varandra. 

Dessa är ” gap thinking”, t ex  
 

 
 är större än  

 

 
  för att det skiljer bara två mellan täljare och nämnare 

för  
 

 
. Om elever tänker så här kommer de fram till att  

 

 
 och 

 

 
  är lika för det skiljer ett mellan täljare 

och nämnare på båda bråktalen.
107

 Framgångsrika bråkstrategier vid jämförelse av bråktal innehåller 

” residual thinking” (resttänkande) och ”benchmarking”(referenspunkt). 
108

 Termen ”residual” (rest) 

hänvisar till den mängd som behövs för att det ska bli en hel. T ex om eleven skall jämföra 
 

 
 och 

 

 
, 

kan eleven tänka att i det första bråktalet behövs det 
 

 
 för att den ska bli en hel och det andra 

bråktalet krävs det 
 

 
 för att göra det hela, så  

 

 
 är större. Termen ”benchmarking” innebär att eleven 

använder sig av en referenspunkt när eleven gör sin jämförelse mellan två bråktal och är intresserad 

av ett tredje bråktal, ofta  
 

 
  men ibland även ett. Om en elev använder denna strategi på rätt sätt 

skulle säga att 
 

 
 är större än 

 

 
 eftersom  

 

 
 är större än 

 

 
  och  

 

 
 är mindre än 

 

 
 . Detta sätt, där eleven 

använder ett riktmärke vid bråkjämförelse, kallas för benchmarking.
109

 I den Australienska studien 

som berättades om i avsnittet om helhet och delar med 323 elever, såg forskarna bland annat följande 

strategier, ”gap thinking, benchmarking, residual thinking, impropers, common derminator” och 

”converts to decimals” (se figur 6). Dessa använde eleverna när de jämförde olika bråktals storlek. 

                                                           
104 Sowder, J. T. (1988). Mental computation and number comparisons: The role in development of number sense and computational estimation. In J. 
Hiebert & M. Behr (Eds.), Number concepts and operations in the middle grades , pp. 182–197. Reston, VA: Lawrence Erlbaum and National Council 

of Teachers of Mathematics 
105 Sowder (1998) 
106 Post, T., Behr, M. J., Lesh, R. (1986). Research - based observations about children’s learning of rational number concepts. Focus on Learning 

Problems in Mathematics, 8(1), 39–48. 
107 Mitchell, A., Horne, M. (2010). Gap Thinking in Fraction Pair Comparisons is not Whole Number Thinking: Is This What Early Equivalence 
Thinking Sounds Like? L. Sparrooow., B. Kissane., C, Hurst (Eds.), Shaping the future of mathematics education: Proceedings of the 33rd annual 

conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia. Fremantle: MERGA 
108 Mitchell & Horne (2010) 
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De elever som klarade att storleksordna alla paren använde sig av ”benchmarking” och ”residual 

thinking”. 
110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studier om elevers uppfattningar om bråktal på tallinjen 

I en annan studie från Australien där forskarna gjorde uppgiftsbaserade intervjuer på 323 elever i 

sjätteklass skulle eleverna dra en tallinje och sätta ut två tredjedelar på tallinjen. Om inte eleverna 

satte ut noll och ett på tallinjen fick de frågor som ” where does zero go? ”.
111

 Det var endast hälften 

av eleverna som kunde placera ut två tredjedelar korrekt på tallinjen. Ett vanligt fel var att två 

tredjedelar placerades efter 1. Eleverna fick också en tallinje som var numrerad från noll till sex. 

Uppgiften var då att de skulle sätta ut sex tredjedelar (var tredje elev klarade detta) och elva 

sjättedelar (var fjärde elev gjorde rätt). Många placerade 
 

 
 på 6 eller 3 och flera elever satte 

  

 
 till 

höger om 6.
112

 En elev som de intervjuade satte ut bråktalen 
 

 
,  
 

 
, 
 

 
 och 

 

 
 på tallinjen så här (se figur 

7).  
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111 Clarke m fl (2006)  
112 Clarke m fl (2006) 

Figur 6: Clarke & Roche (2006) s. 133. 

 

Figur 7: Clarke m fl (2006), s. 436 
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Det visade att eleven hade ett ”större till större” tänkande. Ju högre nämnaren är desto större är 

bråktalet.
113

 De fann att framgångsrika elever använde sin sifferkunskap för att dela upp tallinjen i t 

ex fjärdedelar.
114

 De mindre framgångsrika eleverna som använde sig av heltalstänkande hade inte 

begreppsförståelse för bråktalen och kunde inte dela in tallinjen i t ex tredjedelar. De behövde ofta 

hjälp för att kunna se sambanden mellan halvor, fjärdedelar och åttondelar. Elever som hade 

otillräckliga kunskaper om heltalen kunde inte se samband mellan heltal och bråktal på tallinjen.
115

 

Forskarna kom fram till att det är oerhört viktigt att be eleverna att visa sitt bråktänkande med hjälp 

av tallinjen. För det är först då som läraren kan identifiera elevernas missuppfattningar och då även 

kunna hjälpa några elever att korrigera sina missuppfattningar. Dock kan det vara svårt att korrigera 

heltalstänkares missuppfattningar, för deras bråktalstänkande verkar vara djupt rotade 

missuppfattningar . Den gruppen som använder algoritmer korrekt kan vara mer mottaglig för 

omändring och självkorrigerande när de sammanförs med situationer som uppmärksammar 

inkonsekvent och felaktig tänkande.
116

 En orsak till svårigheterna är att elever ofta hanterar hela 

tallinjen som en enhet, i stället för att endast se sträckan, delarna från 0 till 1. T ex för att visa 

representationsformen för bråket ½ föredrar eleverna oftast   

 fig b snarare än fig a (se figur 8). 
117

  

 

 

 

Vid bråktest och intervjuer med finska elever i år 7 visade det sig att eleverna hade lättare att placera 

ut bråket 2
 

 
 på tallinjen än 

 

 
 . Alla elever i årskurs 7 klarade att sätta ut första bråktalet på tallinjen, 

men tre fjärdelar var det 41 procent av flickorna och 59 procent av pojkarna som gjorde rätt.
118

 

Missuppfattning som eleverna gjorde var att 
 

 
 = 3.4 och det är en felaktig tolkning av den 

matematiska symbolen. En elev i den finska studien uppfattade inte att 
 

  
 var ett tal på tallinjen alls 

utan såg bara bråket som delar, däremot kunde hon placera ut 1.5 och 2
 

 
 . Anledningen till att eleven 

inte kunde placera ut tre fjärdedelar var att det inte fanns en siffra framför bråket. Det visar på ett 

                                                           
113 Pearn & Stephens (2004) 
114 Pearn & Stephens (2007) 
115 Pearn & Stephens (2007) 
116 Pearn & Stephens (2007) 
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Figur 8: Ni (2000) s. 141 
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begreppsmissförstånd.
119

  En annan elev tolkade 
 

 
 som tre av fyra som är lika med 3. Hon hade ritat 

den här bilden, (se figur 9), som svar på testet. Efter diskussionen under intervjun kunde eleven 

placera ut bråktalet rätt. De elever som hade löst uppgiften rätt började med att dela in tallinjen i två 

lika stora delar och sedan halvera delarna. Många av dem hade tänkt bråket som decimaltal (0,75) 

som de visste var lite mindre än en hel. Hannulas slutsats var att elevernas begreppsförståelse var 

svag och att de tänkte utifrån del – helhet perspektiv när de gjorde bråktestet.
120

 Om eleverna gör fel 

som beror på dålig begreppsförståelse, så är det ett resultat av att eleven har försökt använda en logik 

som inte passar till uppgiften.
121

 En annan förklaring till varför elever inte klarar av markera ¾ på 

tallinjen kan vara att eleverna bara har arbetat med del – helhet i form av olika figurer, t ex cirklar 

och kvadrater. 
122

 Om elever får börja med att uttala bråktalet och skriva ner bråktalet med bokstäver 

innan de blir introducerade för bråksymbolerna har det visat sig att dessa elever mycket sällan vänder 

på täljare och nämnare.
123

 

 

 

 

I en mindre undersökning från Australien med elever i år 3 - 10, fick elevera en uppgift där de skulle 

placera fyra bråktal på tallinjen, se figur 10 (här visas den med elevlösning som en elev i år 5 

gjorde). De hade även en uppgift där eleverna skulle markera ¾ på en tallinje som var markerad från 

noll till ett, (se figur 10). Det var lite drygt hälften av eleverna som klarade uppgiften. Uppgiften i 

figur 10 klarade eleverna mycket sämre. De fann två vanliga felsvar, 7 elever markerade punkten 3 

(när de skulle placera ut 3/4 på tallinjen). Det tyder på att eleverna ser bråket som division istället för 

ett tal. 7 elever markerade en punkt mellan 3 och 4. Forskarna kom fram till att de elever som bara 

har tagit till sig typiska bråkbilder inledningsvis kan visa bråkförståelse men de har lätt för att 

acceptera felaktiga modeller (se figur 2). Det innebär att de inte är uppmärksamma på väsentliga 

inslag om bråktal, utan har en bild av bråktalet utan koppla det till att delarna ska vara lika stora.
124
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Figur 9: Hannula (2003) s. 3-22 
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I södra Kina gjordes en undersökning med ungefär 400 elever i år 5 och 6 för att utvärdera sätt att 

bedöma deras förståelse för rationella tal. Undersökningen visade att det då var bättre att låta 

eleverna jämföra storleken på bråktal än att låta dem placera ut bråktal på en tallinje.
125

 Detta råd 

bygger på att de kom fram till att sätta ut bråktal på tallinjen och storleksjämförelse verkar bero på 

två underliggande aspekter av begreppsförståelse om rationella talen. Eftersom eleverna egentligen 

gör samma sak när de storleksordnar bråktal som när de ska sätta ut samma bråktal på tallinjen.
126

  

De elever som förstår att heltal och bråktal kan placerar på samma tallinje har även lättare att förstå 

bråkbegreppen.
127

 Jordan m fl. fann att elevernas uppmärksamhet på uppgiften och deras 

språkförståelse var viktiga för att förstå bråkbegrepp. Detta förhållande kan också visa att det är 

viktigt med ett stort ordförråd för att få god bråkförståelse längre fram.
128

 

När eleverna ska utveckla resonemang om bråktal krävs det en blandning av kognitiva och 

numeriska förmågor.
129

 Att kunna uppskatta på ett ungefär var t ex 750 är på tallinjen verkar vara en 

särskilt stark faktor för att förstå bråkresonemang. De elever som kan olika sifferkombinationer 

flytande har lättare för att förstå numeriska storheter än de med svagare taluppfattning. Jordan med 

flera fann att arbetsminnet var en unik faktor för att eleverna skulle klara bråkprocedurer.
130

 

Algoritmer med bråkräkning 

Algoritmer vid bråkräkning görs med heltal, du multiplicerar, adderar och subtraherar heltal. Många 

elever ser på bråktal som två heltal, t ex tre fjärdedelar, där trean är ett heltal och skrivs över heltalet 

fyra. Detta kan vara en orsak till varför det är vanligt att elever använder heltalsstrategier när de löser 

bråktalsuppgifter.
131

 För att kunna räkna med bråktal behöver eleverna förstå att två olika bråkuttryck 

kan ge uttryck för samma tal. Nästa steg i förståelsen är att ju fler delar som det hela är indelad i, ju 

mindre är bråktalet (stambråket).
132

 För många elever är inte begreppet en bråkdel kopplad till den 

algoritmiska manipuleringen av antalet/talpar för att notera bråkdelen. Oftast har eleven memorerat 
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Figur 10: Steinle & Price (2008) 
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reglerna för manipulationen av bråktalet, t ex hur man förlänger bråktal. Denna memorering har dock 

inte kopplats till deras begreppsförståelse och de kan inte heller resonera om reglerna.
133

 Många 

elever kan lära sig algoritmer för bråk och bli skickliga på att använda dem, utan att ha förstått vad 

bråk är. Detta kan kallas för att eleven har ”instrumental understanding”
134

 eller som Liping kallar 

det för, procedurkunskap.
135

 Procedurkunskaper innebär ofta att eleven ska komma ihåg algoritmer 

eller regler för hur man ska göra, t ex när eleven ska beräkna bråktal med olika nämnare. Dock så 

innebär det även att eleven ska ha inblick i symbolspråket.
136

 En algoritm ska vara lätt att förstå och 

använda för då är den lättare att komma ihåg.
137

  Det är ofta svårt för eleverna att gå mellan bråkform 

och blandad form osv. Att eleverna har svårt för att avgöra tals storlek när det gäller tal i bråkform är 

en känd svårighet och även att eleverna beräknar bråktal så här: 
 

 
 + 

 

 
 = 

 

 
  vilket är en vanlig 

feltyp.
138

  En orsak till denna feltyp kan vara att elever övergeneraliserar från bråkberäkning med 

multiplikationen till bråkberäkningen med addition istället.
139

 Den här uppgiften  
 

  
 =  

  
  fanns med 

i TIMMS 2011 och det var ungefär 52 procent som valde rätt svarsalternativ av de svenska eleverna 

som deltog i testet.
140

  

Om eleverna ska klara av att uppskatta på ett ungefär vad t ex  
  

  
 +  

  

  
 är behöver eleven ha 

konceptuell kunskap för att klara av det.
141

 Konceptuell kunskap kan definieras som kunskapen om 

symbolernas betydelse och att bråk kan uttryckas på flera olika sätt.
142

 När eleven har konceptuell 

kunskap kan eleven t ex förstå relationer mellan begrepp och veta varför en procedur fungerar.
143

 När 

det gäller bråk innebär det att eleven behöver klara av att hantera olika typer av bråktal, t ex förlänga 

och förkorta bråktal och att bråktal kan vara ekvivalenta.
144

 Det kräver även att eleven förstår 

bråksymboler och bråkoperationer med antal.
145

 Detta har visat sig vara svårt för elever i 

matematiksvårigheter.
146

   

                                                           
133 Kilkpatrick (2001) 
134 Skemp, R.R. (1978) Relational understanding and instrumental understanding. Arithmetic Teacher, 26, No 3, 9 – 5. 
135 Liping (2010) 
136 Hudson, P., Miller, S.P. (2006) Designing and Implementing Mathematics Instruction for Students with Diverse Learning Needs. Boston: Pearson. 
137 Kilpatrick (2001) 
138 McIntosh  (2010) 
139 Bentley, P – O., Bentley, C.(2016). Matematikdidaktisk teori om misstag, orsaker och åtgärder. Stockholm: Liber  
140 Skolverket (2014)  
141 Hecht, S. A., Vagi, K.J.(2010). Sources of Group and Individual Differences in Emerging Fraction skills. Journal of Educational Psychology, Vol 

102, No 4, pp. 843-859.  
142 Hecht m fl (2009) 
143 Hiebert, J. & Lefevre, P. (1986): Conceptual and procedural knowledge in mathematics: An introductory analysis. I: J. Hiebert (red.), Conceptual 

and procedural knowledge: The case of mathematics (s.1-27). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 
144 Kamii, C., Clark, F. B.(1995). Equivalent Fractions: Their Difficulty and Educational Implications. Journal of Mathematical Behaviour, 14, pp. 365-

378. 
145 Hecht m fl (2007) 
146 Hecht m fl (2007) 



  
 

22 
 

Pearn och Stephen har gjort en annan undersökning med elever som går i sjunde och åttonde året där 

de försökte hitta bevis för vilka strategier som var orsaken till varför några elever presterade dåligt på 

ett screeningtest om bråk. Detta gjordes genom intervjuer där eleverna fick förklara och motivera 

sina svar. Forskarna fann att en grupp använde korrekta algoritmer och kunde övertyga 

heltalstänkarna om varför det inte fungerade med exempel. Den andra gruppen använde algoritmer 

rätt men hade svårt för att sätta ut bråk på tallinjen mellan 0 till 4 (se figur 10). Den tredje gruppen 

ignorerade helt förhållandet mellan täljare och nämnare.
147

 

Göra bråk liknämniga 

För att kunna beräkna addition med bråk med olika nämnare måste eleven bland annat klara att 

förlänga eller förkorta nämnaren så bråktalen får samma nämnare, där bråken fortfarande har samma 

värde.
148

 De måste även förstå att bråk har ett värde och värdet beror på helheten.
149

  

Lorange och Rinvold har gjort en mindre undersökning i Norge om vilka strategier eleverna använde 

när de skulle göra två bråk liknämniga. Forskarna hade inte med de lågpresterande eleverna i 

undersökningen och de som deltog var elva år. Eleverna fick börja med att bygga bråk med 

”multilink” kuber (som legobitar ungefär, se figur 11) för att illustrera t ex ½. De bruna kuberna 

visade brun choklad och skulle alltid stå för täljaren och de vita kuberna visade vit choklad. Båda 

färgerna tillsammans stod för nämnaren. Därefter fick eleverna förlänga bråk t ex 1/5 med två (se 

figur 11). Den första strategin ” trial – and error” introducerades av forskarna för eleverna fick ett 

ordproblem som de inte kunde lösa på egen hand. De fick bygga flera chokladkakor som visade 2/5 

och 1/3. Sedan skulle de hitta två kongruenta chokladkakor till varje bråktal och därefter fick de 

upptäcka vilket av bråktalen som var störst. Nästa strategi, ”factual strategy”, använde sig eleverna 

av utan att forskarna hade visat den för dem. Eleverna fick ordproblem med bråken 3/5 och 2/3 där 

de skulle avgöra vilket av bråken som gav mest brun choklad.  De byggde flera stavar som 

representerade bråket 3/5 som de sedan satte ihop till en rektangel. Sedan lade eleverna stavar som 

representerade 2/3 ovanpå rektangeln och lade så många stavar att de täckte hela rektangeln, (se figur 

12). Då kunde de svara på vilket av bråken som gav mest choklad.  Det eleverna hade gjort praktiskt 

var att de förlängde bråken för att få dem till samma nämnare. Forskarna fann även följande 

strategier ”contextual, ”embodied – symbolic” och ”symbolic” som eleverna använde. I den 

kontextuella strategin byggde eleven två långa stavar med bråktalen (2/3 och 5/7) och såg till att de 

fick två lika långa stavar. På så sätt kunde de se vilket av bråken som gav mest choklad.  I ”embodied 
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– symbolic” strategin byggde eleverna rektanglar men de skrev även med symbolspråket för att visa 

det matematiskt. I den sista strategin, den symboliska, använde inte eleven kuberna alls utan skrev 

bråktalen och gjorde förlängning genom att multiplicera bråktalen för att få gemensam nämnare. 
150

 

Det tog eleverna lång tid att bygga de kongruenta rektanglarna och det krävdes mycket förklaringar. 

Detta var en nackdel med att låta eleverna arbeta på detta sätt.
151

 

     

 

 

I en annan undersökning med elever i åldrarna 13 och 17 fick eleverna välja mellan olika 

svarsalternativ vad  
  

  
 +  

 

 
  är på ett ungefär. De kom fram till att cirka hälften av trettonåringarna 

och en tredjedel av sjuttonåringarna använde sig av heltalstänkande. Omkring en sjättedel av 

eleverna hade ingen aning alls hur de skulle göra beräkningen.
152

 

Varför kan oegentliga bråk vara kritiska för elever? 

Bråktal där täljaren är större än nämnaren benämns som oegentliga bråk.
153

 Symbolsystemet för bråk 

betonar två heltal, ett heltal i täljare och ett heltal i nämnare. De flesta elever förstår att a/b är ett 

utryck för del – helhet, t ex med  
 

 
 menas fyra av sex.

154
 Denna tolkning kan leda till att eleven inte 

tycker att t ex 
 

 
 är omöjligt.

155
 Hackenberg berättade om en elev som konstruerade ett bråk till tio 

sjundedelar men förstod inte hur det kunde vara möjligt. Han undrade, hur kunde ett bråk vara större 

än sig själv. Detta tyder på att eleven tänkande bygger på helhet och delar av helhet. Bara för att 

eleverna kan arbeta med bråk som är större än en hel är det inte säkert att de vet att  
  

 
 kan vara både 

ett tal i sig själv och vara ett tal som består av en hel och tre sjundedelar. 
156

  Det är inte heller säkert 

att eleven vet att en hel är delad i t ex sju lika stora delar.
 157

 Att konstruera oegentliga bråk är kritiskt 
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för elever om de inte kan grunderna som upprepning och delning innan.
158

.  Genom att ändra 

undervisningen är det möjligt att påverka elevernas förståelse, läs mer om detta under nästa rubrik. 

Olika begreppsmodeller i undervisningen 

Begreppsmodeller används i bråk för att göra matematiken mer synlig för eleverna.
159

 Även elever 

som inte har förmågan att uppfatta antal, kan förstå begreppsmodellerna som finns för bråktal 

eftersom de inte bygger på antalsmodellen. De vanligaste begreppsmodellerna är pizzamodellen 

(cirkelmodellen) och kvadratmodellen (ibland ritas den som en rektangel). Även tallinjen är en 

begreppsmodell. Pizzamodellen fungerar bra till vissa bråk som t ex fjärdedelar men mindre bra till 

sjundedelar. Den passar bra till addition och subtraktion då talen som ska adderas eller subtraheras 

har samma nämnare.
160

 Kvadratmodellen kan delas i ett antal lika stora delar och kan göras såväl 

vågrätt som lodrätt. Denna modell passar bra till att växla mellan olika bråkdelar, t ex  
 

 
 = 

 

 
, och 

addition av bråktal.  Den är också bra till att visa multiplikation med bråktal.
161

 I andelsmodellen 

uttrycker man t ex 
 

 
 som en av fem och det uttryckssättet har visat sig att det ställer till det för 

eleverna. Därför anses andelsmodellen som en mindre lyckad modell för att den kan bidra till att 

eleverna börjar subtrahera både täljare och nämnare var för sig. Det beror på att om vi ska addera 
 

 
 + 

 

 
 = 

   

   
  = 

 

  
 och det är ekvivalent med 

 

 
 . Ett annat exempel är 

 

 
 - 
 

 
 = 

 

 
 och det kan tolkas som 2 och 

även här är det användningen av andelsmodellen som är orsaken till det felaktiga resultatet.
162

 

Vad kan eleverna visa genom att skriva räknehändelser och rita bilder? 

När elever skriver räknehändelser kan de visa sin förståelse för räknesätten, men läraren kan också se 

hur eleverna uppfattar begrepp.
163

 Läraren kan också se om räknehändelsen går att följa och om 

eleven har förstått uppgiften. Genom att eleverna skriver räknehändelsen med egna ord blir det ett 

översättningsled mellan vardagsspråket och det formella symbolspråket.
164

  

När elever kan rita bilder till ett problem får de en visuell upplevelse och det kan bidra till förståelsen 

av det matematiska innehållet i uppgiften.
165

 Att rita bilder kan hjälpa elever som har svårt att hålla 

fokus på uppgiften för bilderna gör att de får hjälp med att komma ihåg matematikinnehållet i 

uppgiften.
166
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Sammanfattning av tidigare forskning 

Det forskarna är överens om är att bråk är ett problematiskt matematikområde för eleverna, inte bara 

för de elever i matematiksvårigheter utan även för de elever som anses vara normalpresterande.
167

  

Det som genomsyrar alla undersökningarna som har handlat om del – helhet, storleksordna bråktal, 

bråktal på tallinjen och algoritmer med bråk är att elever som har det problematiskt med dessa delar 

har en svag begreppsförståelse och ett sämre ordförråd. 
168

 

Det som vållar elever störst svårigheter är att storleksordna bråktal och placera ut dem på tallinjen.
169

 

De elever som klarar av att storleksorda bråktal använder sig av olika strategier, bland annat 

referenspunkter (om bråket är större eller mindre än en halv) och resttänkande. Elever som inte 

klarade av att storleksordna bråktal tänkte ofta som med heltalen och förstår inte täljarens och 

nämnarens betydelse.
170

 De elever som klarar av att placera ut bråktal på tallinjen, delar upp tallinjen 

i t ex tredjedelar. Medans de elever som inte klarade detta tänkte oftast som med heltalen och/eller 

såg tallinjen som en enhet. Dessa elever ansåg forskarna hade otillräckliga kunskaper om heltalen 

men också att de hade svag begreppsförståelse.
171

  

Dock är inte alltid forskarna överens. Det råder delade meningar om man ska låta eleverna arbeta 

med att placera ut bråktal på tallinjen. Forskaren Ni kom fram till att det var bättre att låta eleverna 

storleksordna bråktal istället för att låta dem placera ut dem på en tallinje.
172

 De andra forskarna 

ansåg inte detta. 
173

 

I Lgr 11 står det att matematiken ska knyta an till elevena vardag men Yoshida har dragit en annan 

slutsats.
174

 Han menar på att det kan försvåra för eleven att komma bort från del – helhet tänkandet 

som krävs när bråktal ska placeras ut på tallinjen. Detta beror på att om eleven tänker som en av tre 

pizzabitar som är ett exempel ur vardagen, får stora svårigheter med att placera ut bråktal rätt på 

tallinjen eftersom det finns en risk att eleverna inte ser bråket som ett tal utan bara som bråkdelar.
175

  

Det är också viktigt att visa på olika begreppsmodeller för att göra bråk synligt för eleven. 

Pizzamodellen är inte alltid en bra begreppsmodell för den har sina begränsningar men 

                                                           
167 Hannula (2003), Behr m fl (1992) och Pearn & Stephens (2004, 2007) 
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kvadratmodellen har ett större användningsområde för med den går det att visa förlängning och 

förkortning och att visa multiplikation med bråktal.
176

 

Del – helhet är problematiskt ibland för elever och det beror på enligt flera forskare att de tappar vad 

som är helheten men också att de har bristande begreppsförståelse.
177

 Flera forskare kom fram till att 

det är viktigt att ge elever möjligheter att lösa problem där inte alla bråkdelar har samma form.
178

 

Och slutligen är det viktigt hur läraren och eleven uttrycker sig om bråk. Det är viktigt att säga en 

tredjedel istället för en av tre t ex.
179
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177 Hecht m fl (2009), McIntosh (2009), Dickson m fl (1984) och Engström (1997) 
178 Clarke m fl (2006) och Steinle & Price (2008) 
179 Mack (2005) 



  
 

27 
 

Metod 

Kvalitativ metod 

I ett induktivt angreppssätt utgår forskaren från sina observationer och resultat och går sedan vidare 

till teori.
180

  Men med ett deduktivt angreppssätt utgår forskaren istället från teorin och därifrån 

vidare till ett sina observationer och resultat. Det är inte alltid som kvalitativa studier genererar 

någon ny teori, och teorin används ofta som en bakgrund till kvalitativa undersökningar.
181

 Utifrån 

detta så har jag ett deduktivt angreppssätt med studien för den utgår från teorin, som innebär att jag 

har läst forskningslitteratur om bråk för att sedan konstruera uppgifter till den uppgiftsbaserade 

intervjun. I mina underteman som finns i analysen använder jag ett induktivt angreppssätt. 

Urvalet 

Jag har använt ett målstyrt urval, och det använder forskaren när han/hon vill få informanter som 

passar syftet och kan ge svar på forskningsfrågorna.
182

 Den här studien handlar om elever i 

matematiksvårigheter, hur de kommunicerar vid beräkningar med bråktal och därför kunde jag inte ta 

vilka informanter som helst. Det var viktigt att få informanter som var i matematiksvårigheter, därav 

att jag använde mig av målstyrt urval. Därför tog jag tog kontakt med specialläraren på en skola som 

gav mig namn på elever som kunde definieras som elever i matematiksvårigheter (elever som har 

låga prestationer i tre olika tester) och informationen om vilken klass de tillhörde. Därefter tog jag 

kontakt med elevernas klassföreståndare och bad dem fråga eleverna om de kunde tänkas vilja vara 

med i studien. De som svarade ja tog jag sedan kontakt med personligen och berättade lite mer om 

vad det handlade om och frågade dem på nytt om de ville deltaga. Alla som jag frågade tackade ja till 

att vara med i undersökningen. Det resulterade i att urvalet består av åtta informanter som är i behov 

av särskilt stöd i matematik i årskurserna 8 -9. Informanterna går i skolan i en medelstor kommun i 

Sverige. Med intervjuerna ville jag undersöka och analysera hur elever i matematiksvårigheter 

hanterar ett matematiskt innehåll som tal i bråkform och utveckla kunskaper om deras 

missuppfattningar. 

Intervju som datainsamlingsmetod 

I den här studien har jag använt kvalitativa intervjuer. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att de är 

flexibla och att man kan ställa följdfrågor, samt att ordningen på frågorna inte spelar någon roll. Vid 

kvalitativa intervjuer vill intervjuaren få mer fylliga svar och kunna ta tillvara viktiga frågor som 

eventuellt dyker upp under intervjuerna.
183

 Detta innebär att genom att använda kvalitativa intervjuer 
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kan forskaren få djupare inblick än vad forskaren kan få vid en kvantitativ undersökning.
184

 Mina 

intervjuer kan beskrivas som semistrukturerade och studien berör olika aspekter av bråk som kan ses 

som teman.
185

 Forskaren använder semistrukturerade intervjuer när studien har ett tydligt fokus och 

har specifika frågeställningar beträffande ett område som forskaren vill försöka få svar på.
186

 Det 

innebär att intervjuaren kan ställa frågor för att få mer utförliga svar som t ex ”hur tänkte du här”.
187

 I 

den här undersökningen är det viktigt att kunna ställa följdfrågor och fånga upp elevernas tankar och 

få djupare inblick i hur de resonerar. Jag har sammanställt frågorna som jag ställde till eleverna, se 

bilaga 2. Genom att göra intervjuer med eleverna kan intervjuaren få en uppfattning om elevernas 

problemlösningsmetoder, matematisk förståelse och inre förståelse, genom hela processen.
188

  

För att upptäcka elevers inkorrekta tankemönster behöver läraren/specialläraren genomföra uppgift - 

baserade intervjuer.
189

 Studien handlar om ett specifikt område: bråk. Anledningen till det är att det 

inte finns många intervjuer som syftar till att undersöka hur elever resonerar och kommunicerar när 

de löser bråkuppgifter i årskurs 8-9. 
190

 Därför är det bra att göra intervjuer med eleverna när de löser 

specifika uppgifter som ska synliggöra eventuella inkorrekta tankemönster.
191

  

Uppgifterna i testet 

När jag konstruerade intervjuguiden ville jag få med olika typer av uppgifter som enligt forskning 

kan vara svåra för eleven, där de kan ha missuppfattningar. Jag utgick från Förstå och använda tal – 

en handbok
192

 och Skolverkets diagnosmaterial – diamant.
193

 I det senare diagnosmaterial diamant 

har bråkområdet delats in i fem mindre delmål. Dessa är (1) en del av en hel, (2) flera delar av en hel, 

(3) del av ett antal, (4) bråk som tal och (5)taluppfattning av bråk ”. 
194

 Denna indelning var till hjälp 

när jag skulle konstruera mina uppgifter.  

Ett test kan visa att eleverna saknar kunskaper eller kompetens på det som är avsett att mäta. Men 

själva testen kan också sakna viktiga delar som då inte får fram elevernas kunskaper eller 

skickligheter de har.
195

 Därför är det viktigt att fundera på om uppgifterna kan få fram det forskaren 

vill undersöka. Här följer nu en presentation av uppgifterna i testet som ligger till grund för mina 

intervjuer med eleverna. Det är sammanlagt tio uppgifter A – J.  

                                                           
184 Patel, R., Davidson, B.(1994). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
185 Dahlgren, L. O., Johansson, K.(2012). Fenomenografi. A. Fejes, Thornberg, R (red) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm. Liber. 
186 Bryman (2013)  
187 Dahlgren & Johansson (2012) 
188 Pearn & Stephens (2004)  
189 Pearn & Stephens (2004) 
190 Pearn & Stephens (2004) 
191 Pearn & Stephens (2004) 
192 McIntosh (2010)  
193 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.193720!/Menu/article/attachment/2_Rationella_tal.pdf den 29 mars 
194 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.193720!/Menu/article/attachment/2_Rationella_tal.pdf  
195 Ni (2000) 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.193720!/Menu/article/attachment/2_Rationella_tal.pdf
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 A-uppgiften i testet handlar både om relationen mellan olika delar och om del - helhet, där de kan 

jämföra de större delarna med de mindre samtidigt som alla delarna tillsammans är en hel, helhet – 

del. För att klara av detta behöver eleverna ha ett multiplikativt tänkande, som innebär att kunna se 

att två åttondelar är ekvivalent med en fjärdedel i figuren till A- uppgiften i testet.
196

 Det är även 

lättare att bevara helheten vid en kontinuerlig mängd.
197

 Det har visat sig i forskning att elever har 

svårigheter att kunna namnge bråkdelarna som bildar helheten.
198

  

B- uppgiften undersöker om eleverna kan dela in det hela i åttondelar och markera andelen. Detta 

anses vara grundläggande kunskaper som är viktiga för att få förståelse för bråkets olika aspekter. 
199

 

Det har visats i studier att den här typen av uppgift har många elever lättare för att tala om hur stor 

bråkdel som är skuggad t ex i en cirkel där delarna är olika stora, än att själva dela in figuren och 

markera andelen som efterfrågas. Några elever har svårt att fokusera både på delen och helheten 

samtidigt.
200

 B – uppgiften har en ökad svårighet jämfört med A- uppgiften, för här ska eleverna 

själva rita in åttondelar i figuren för att sedan markera en andel. 

Den kinesiska forskaren Ni, hävdar att det är bättre att låta eleverna göra jämförelse mellan bråken 

än att be dem sätta ut bråktalen på rätt plats på tallinjen för att få fram vad eleverna kan om rationella 

tal. 
201

 Därför finns det med en uppgift, uppgift H, där eleverna ska storleksordna bråk. Men har 

också med tallinjen för att se om det stämmer överrens. För det är samma bråktal som ska sättas ut på 

tallinjen och för att klara det behöver eleverna tänka på bråktalets storlek.  

Genom att låta eleverna skriva räknehändelser, kan de visa sin förståelse över uppgiften till exempel 

att de förstår räknesättet som de ska använda.
202

 Detta har eleverna möjlighet att visa i uppgift C och 

F.  

I ett tidigare avsnitt om förmågor i kursplanen har det framkommit att procedurförmågan är en av de 

fem förmågor i matematik som lyfts fram i kursplanen.
203

 I uppgifterna D, E och I prövar elevernas 

procedurförmåga och om de kan beräkna rutinuppgifter med samma nämnare och olika nämnare. J 

uppgiften visar om eleverna kan använda bråktal som en operator. Enligt forskning är det en 

svårighet för en del elever. 
204

 Ordproblemet, uppgift G, prövar elevernas problemlösningsförmåga, 
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men också procedurförmåga som t ex att förlänga bråktalen för att få gemensam nämnare.
205

 Alla 

bråktalen i G- uppgiften är stambråk, vilka McIntosh anser att eleven måste förstå för att kunna 

förstå bråkformen.
206

 

I tabell 1 visas bråkuppgifterna i relation till kunskapsaspekterna som kan komma till uttryck.  

Tabell 1 

Uppgifter Kunskapsaspekter  

A. 

 
Alla färgade bitarna tillsammans är en hel. Hur 

stor del är den bruna respektive den röda delen? 

En del av en hel 

Nämnaren betydelse 

Namnge bråk 

Ekvivalenta bråk, relationen mellan olika delar 

Hantera del - del samtidigt bevara helheten 

 

B. Färglägg en åttondel av figuren. 

 

 

Nämnarens betydelse  

Dela in det hela i åttondelar 

Andel  

 

 

 

C. Skriv en räknehändelse till 
 

 
 + 

 

 
 

De elever som inte kunde det fick beräkna 

uppgiften och/eller visa med bild.  

Bråk som tal och/eller Taluppfattning 

Täljarens och nämnarens betydelse. 

Att täljaren visar hur många delar vi har av helheten 

Algoritm 

Vardagshändelse  

D. Hur mycket behöver du lägga till för att 

additionen ska stämma? 
 

 
 +   =  

 

 
 

Hur vet du det? Kan du visa med bild också? 

 

Bråk som tal och/eller taluppfattning 

Förståelsen av helheten 

Täljarens  och nämnarens betydelse 

Bråkform  

 

E. Beräkna 
 

 
 + 

 

 
  Taluppfattning, beräkning med olika nämnare 

Förlängning (gemensam nämnare), kräver att eleven 

kan multiplikation 

Förståelse för algoritmen  

Bråkform  

 

F. Skriv en räknehändelse till 
 

 
 - 
 

 
  

Om inte eleven kunde det fick hon/han göra 

Bråk som tal och/eller Taluppfattning 

Täljarens och nämnarens betydelse. 

Att täljaren visar hur många delar vi har av helheten 
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beräkningen istället. Förståelse att det är från 4/5 som man subtraherar 1/3 

ifrån.  

G. Stefan har ett trädgårdsland där han odlar 

grönsaker. Morötter på 
 

 
 av sitt trädgårdsland. 

Han odlar majs på 
 

 
 av trädgårdslandet och lök på 

 

 
. På den del som är kvar odlar han potatis. Rita i 

bilden här nedanför hur odlingarna är fördelade i 

trädgårdslandet. 

Ordproblem 

Att alla delar ingår i det hela. 

Förlängning av bråken 

Hantera delar samtidigt bevara helheten 

H. Storleksordna följande bråktal 
 

 
  ; 

 

  
 ; 

 

  
 ; 
 

 
 ; 
 

 
 ; 

 

 
 ; 
 

 
   och sätt ut dem på tallinjen här nedanför. 

 

Taluppfattning 

Samband mellan täljare och nämnare 

9/9 = 1 

6/12 = ½ (ekvivalenta bråk) 

I. Beräkna 
  

  
 + 

  

  
  

Skriv i bråkform och gärna i blandad form också, 

och visa med bild.  

Taluppfattning  

Kunna utföra algoritmen  

täljaren är större än nämnaren  

bråkform - blandad form 

J. Ringa in 
 

 
  av karamellerna  

 

Kräver att eleven kan se samband mellan täljare och 

nämnare. Det är inget stambråk. 

Bråket som en operator. 

Hantera del - del samtidigt bevara helheten 

Se mönster  

 

 

Genomförande  

Med inspelade intervjuer ges goda förutsättningar för analysarbetet.
207

 Alla intervjuer spelades därför 

in med ljudupptagning på iPad och mobilen med två gratisappar, AVR till iPad och röstinspelare för 

mobilen.  Jag har intervjuat åtta elever, fyra pojkar och fyra flickor.  En pojke och en flicka i årskurs 

8 och de andra informanterna går i årskurs 9.  Eleverna i årskurs 8 har samma lärare som pojkarna i 

årskurs 9. Eleverna fick en bråkuppgift i taget. De fick skriva ner och/eller förklara muntligt hur de 

hade tänkt när de löste uppgiften. Eleverna intervjuades en i taget och varje intervju tog mellan 20 – 

40 minuter att genomföra. Jag och informanten satt i ett grupprum för att kunna sitta i lugn och ro 

utan att bli störda. Dock blev vi störda två gånger vid första intervjun och en gång vid intervju med 

elev nr. 7.  När ett test är tänkt att mäta elevernas färdigheter och de ska läsa uppgifterna själva kan 

                                                           
207 Dalen, M. (2013). Intervju som metod. Malmö: Gleerups  
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det leda till att läsfärdigheten kan bli ett mätfel.
208

 Därför läste jag alla uppgifterna högt, en i taget 

allt eftersom de var klara med en uppgift.  Jag visste inte om eleverna hade svårigheter med läsning 

och läsförståelse vid intervjun.  Det var bara en elev som föredrog att läsa uppgifterna själv. 

Kvalitativ analys  

Det finns inga absoluta regler hur analysen ska skrivas.
209

 Det beror på att varje studie är unik och 

därför blir även analysen det.
210

  Patel och Davison anser att det är lämpligt att göra löpande analyser 

vid en kvalitativ undersökning. Detta på grund av det är tidskrävande att göra transkriberingarna och 

att det kan ge förslag hur man kan gå vidare.
211

 Det är viktigt att det som kommer fram är så nära 

informanternas förståelse som möjligt för att det ska stärka validiteten i tolkningarna av 

informanternas utsagor.
212

 Jag följde delvis det rådet, genom att jag funderade över det som eleverna 

sade under intervjuerna. Dock blev inte mina funderingar nedskrivna på en gång utan det skedde 

efter transkriberingen. Jag påbörjade transkriberingen samma dag som intervjuerna genomfördes, 

men hann oftast inte klart utan fick fortsätta en annan dag. Vid transkriberingen har jag inte tagit upp 

pauser utan bara fokuserat på vad eleven säger. Efter transkriberingen började bearbetningen av 

datainsamlingen. Jag skrev ner i en tabell, om de hade klarat uppgiften helt själv eller efter 

diskussion eller om eleven inte försökte alls. Sedan skrev jag kortfattat på varje elev under varje 

fråga vad som kom fram under intervjun, som t ex tänkte procent, säker på algoritmer och så vidare. 

Forskaren försöker hitta mönster, teman i sitt material.
213

 Ett tema fångar något viktigt som kommit 

fram i datainsamlingen som är relaterad till studiens frågeställningar. 
214

 Vid tematisk analys är det 

viktigt att behålla informanternas språk och vad som sägs och inte ta med för mycket material.
215

 Jag 

har blivit inspirerad av den tematiska analysen men följer den inte helt och hållet. Min analys bygger 

på det matematiska innehåll som informanterna visar under intervjuerna. 
216

 Huvudteman i 

undersökningen är deduktiva som t ex del – helhet, additions – subtraktionsberäkningar med bråktal 

utifrån uppgifterna i testet. Under dessa huvudteman letar jag efter mönster som för att se vilka 

underteman som finns som kan ge svar på mina forskningsfrågor, se bilaga 3. När jag letar efter 

underteman använder jag mig av ett induktivt tillvägagångssätt.  
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Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har gett ut direktiv som gäller forskningsetiska aspekter, som svenska forskaren ska 

förhålla sig till.
217

 En av dessa gäller informationskravet som innebär att deltagarna i studien ska 

informeras om syftet och deras deltagande ska vara frivilligt. De ska när som helst kunna säga att de 

ej vill deltaga längre. Det är också viktigt att få informanternas samtycke och eventuellt även 

elevernas vårdnadshavares samtycke. Om inte undersökningen innebär frågor som är privata eller 

etiskt känsliga kan samtycke hämtas från t ex skolledning om undersökningen sker inom elevernas 

normala arbetstid.
218

  

Eleverna som var med i studien var mellan 14 och 16 år gamla och är i behov av särskilt stöd i 

matematik. Jag informerade dem om att inga personuppgifter eller deras riktiga namn kommer finnas 

med i undersökningen och att det inte ska framgå var i Sverige studien är gjord. Jag berättade också 

att deras deltagande var helt frivillig och de kunde när som helst avbryta sitt deltagande. Denna 

information gavs vid två tillfällen, när de blev tillfrågade och när intervjun började. Deras svar 

ljudinspelades för att visa att information gavs och att eleven svarade ja till sin medverkan. Det var 

ingen elev som avbröt sin medverkan . Efter en diskussion med rektorn på skolan kom vi fram till att 

föräldrarnas godkännande inte behövdes, dels för att informanterna är helt anonyma men också för 

att undersökningen inte innehåller några etiskt känsliga frågor. Jag kallar informanterna för elev 1, 

elev 2 o s v för att garantera att de är anonyma.  

Resultat och Analys 

I följande stycken presenteras undersökningens resultat och analys med utgångspunkt i 

frågeställningarna i mitt arbete. Analysen gjordes utifrån fem deduktiva huvudteman, nämligen:(1) 

bråk som del av helhet, (2) Bråk som antal, (3) Bråktal i storleksordning, (4) Bråktal som en punkt på 

tallinjen, (5) Addition och subtraktion med bråktal. Anledningen till att de är deduktiva är att dessa 

huvudteman kommer från den lästa litteraturen och diamanttesterna hade denna indelning som jag 

använde mig av när jag konstruerade uppgifterna till testet. Därför var huvudteman givna från början. 

Under varje huvudtema har jag flera underteman där elevernas förståelse och elevernas bristande 

förståelse för det matematiska innehållet visas med hjälp av exempel från intervjuerna för att få svar 

på frågeställningarna.  

När det finns utdrag från intervjun så står det innan figuren och med kommentarer efter figuren. 

Finns det bara kommentarer så står de efter figuren.      
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Bråk som del av helhet 

Av resultatet framgår det att bråk som del av helhet visar att elever förstår relationen mellan helhet 

och delar samt att alla delar i en helhet ska vara lika stora. Det visar sig också att elever har bristande 

förståelse. Då gäller det framför allt hur helheten uppfattas och att elever omvandlar bråkdelar till 

procentdelar utan större framgång. 

Elever visar förståelse för relationen delar – helhet 

Här följer två underteman som exempel på elevers förståelse för bråk som del av helhet: (a) alla delar 

tillsammans är 100 % och/eller en hel och (b) alla delar i en figur ska vara lika stora. 

Alla delar tillsammans är 100% och/ eller en hel 

Här kommer några av elevernas utsagor hur de uttryckte att alla delar tillsammans är en hel och/eller 

100 % i uppgift A från intervjuguiden. Elevernas utsagor står ovanför bilden och mina kommentarer 

efter bilden.  

”en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Om man delar dom på mitten (bruna och mörkblå) alltså 

8 bitar är en hel” (Elev 4), (se figur 13). 

 

 

Här visar eleven tydligt i bilden och med det hon säger att hon förstår att hela figuren består av  8 

bitar. En annan elev uttryckte sig så här: 

”Då kan man säga att dom här två blir det 25 % och dom här två blir det  25%  och de här 

två bitarna (brun och mörkblå) är 50 %. Det blir 100 %” (Elev 8),( se figur 14).  

                      

                                                                                                                                    

I figur 14 tillsammans med elevens redogörelse över sin tankegång visar eleven att han vet att hela 

figuren är 100 procent. Eleven börjar med att dela in figuren i fyra delar där varje del är 25 %. Två 

delar a´ 25 % bestod av halva figuren. Eleven visar också att två små delar motsvarar 25 % . Eleven 

visar förståelse för helheten. 

Figur 13: Elev 4, uppgift A 

Figur 14: Elev 8, uppgift A 
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Det var flera elever som tänkte att hela figuren var 100 % istället för att tänka att åtta åttondelar 

bildar helheten . 

”En femtedel av en pizza, tre femtedelar samma pizza. Min kompis äter en femtedel, tre 

femtedelar äter jag.” (Elev 6), uppgift E 

Här uttrycker informanten klart och tydligt att det handlar om samma helhet och här fungerar det att 

använda sig av andelsmodellen. Nu uttrycker sig inte eleven så utan säger en femtedel och detta sätt 

att uttrycka sig är bra början när eleven ska förstå de oegentliga bråken. 

Alla delar i en helhet ska vara lika stora 

Här kommer några elevers lösningar och utdrag från intervjuerna som visar att de förstår att delarna 

ska vara lika stora. Första elevlösningen är från på uppgift A, den andra är från uppgift B och den 

tredje elevlösningen är från uppgift G från intervjuguiden. Elev 2 uttryckte sig så här:  

”Den bruna delar jag i två och den mörkblå i två delar för att få lika stora bitar ” (Elev 2), 

(se figur 15). 

 

Den här uppgiften var problematiskt för eleven i början men genom mina frågor kunde eleven 

komma fram till det som figur 14 visar. Här såg eleven att det gick att dela de större delarna på 

mitten så att alla delar i figuren bestod av åttondelar. Eleven kunde uttrycka sig med symbolspråket 

trots att eleven sa fel först men rättade sig själv och fick det rätt. Eleven  visade tydligt att den bruna 

biten bestod av två åttondelar och den mindre delen var en åttondel och att alla delar i figuren ska 

vara lika stora. En annan elev uttryckte sig så här:  

”Först måste jag dela den i åtta delar, räknar till åtta, vad stod det sen?” ” färglägg en 

åttondel” (Elev 8), (se figur 16). 

Eleven  gör då det.  

Figur 15: Elev 2, uppgift A 
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Figur 16: Elev 8, uppgift B 

Några av eleverna behövde rutat papper för att få delarna lika stora. Den här uppgiften (B) hade 

eleverna lättare för än den i uppgift A. Det kan bero på att eleverna känner igen uppgiften och vet hur 

de ska göra när det är ett stambråk som ska skuggas.  Här tänkte ingen elev i procent, och ingen sa att 

de skulle färglägga en av åtta men det kan bero på att i uppgiften stod det, färglägg en åttondel.   

Elever visar bristande förståelse för relationen delar – helhet  

Här följer tre underteman som exempel på elevers bristande förståelse för bråk som del av helhet: 

(c)helheten varierar, (d) bråk med olika nämnare behandlas som separata enheter, (e) godtycklig 

omvandlig i procent och (f) oklarheter hur man uttrycker bråktal muntligt.  

Helheten varierar  

Ett tema som visar sig i resultatet är att helheten kan variera beroende på bråkdelarna. Här presentras 

två utdrag från intervjuerna och tre elevlösningar för att synliggöra deras bristande förståelse om 

relationen mellan del och helhet.  De två första elevlösningen är från uppgift B, den andra är från 

uppgift G. Elev sex skuggade figuren så här till uppgift B:  

 

Här har eleven delat in figuren i femtedelar (se figur 17) istället för åttondelar och markerat fyra 

femtedelar. Eleven skulle ha markerat en åttondel istället. Eventuellt tänkte eleven att det som inte är 

skuggad markerar den delen som efterfrågades. Den här eleven tänkte i procent i de allra flesta 

uppgifterna och kunde oftast inte uttrycka sig med bråk. Så det skulle kunna vara så att eleven 

tolkade åttondelar som åttio procent och därför skuggade fyra femtedelar. Eleven visste vad 1/5 

motsvarade i procent därav min tolkning. Eleven kunde inte förklara hur han hade tänkt. En annan 

elev uttryckte sig så här:  

Mm här är det fyra och här blir det fyra, blir åttondelar eller?(Elev 1),(se figur 18). 

Eleven färglägger alla åtta små delarna när hon ska färglägga en åttondel (se figur 18). Efter 

diskussion ser hon att det är hälften av figuren som är skuggad men är fortfarande övertygad om att 

Figur 17: Elev 6, uppgift B 



  
 

37 
 

hon har markerat en åttondel som är åtta bitar. Jag bad eleven att fortsätta dela in den halva delen i 

åtta små bitar också. Sen skuggade vi hela figuren och frågade eleven vad vi hade skuggat. Hon 

svarade ”en sextondel” . 

 

 

Detta tyder på att eleven inte bryr sig om täljaren utan är fokuserad på nämnaren och hennes 

tankebana kan vara att en åttondel av figuren blev åtta ”endelar” istället och därför blir uppgiften 

problematisk. Det visar också att eleven har svårt att forma en hel. Nästa elev uttryckte sig så här:  

”Jag vill göra tretton stycken, sen är det tre stycken som är morötter, fyra stycken är 

majs…”(Elev 1), (se figur 19). 

 

 

 

Här visar en elev att hon vet att delarna ska vara lika stora i uppgift G . Eleven strök de två sista 

delarna för hon upptäckte att det blev för många delar och gjorde ingen reflektion om att helheten då 

ändrades. 

Bråk med olika nämnare behandlas som separata delar  

Ett tema som visar sig i resultatet är att elever behandlar bråk med olika nämnare som separata 

enheter.  Här presenteras två elevers utsagor till uppgift G, som visar elevers svårigheter med att 

hantera delarna och samtidigt bevara helheten. Här kommer en annans elevs utsaga:  

”Jag delade in landet i tre delar först. Första delen delar jag i tre bitar för morötter är en 

tredjedel av landet, nästa delar jag i fyra delar för en fjärdedel skulle vara majs och 

Figur 18: Elev 1, uppgift B  

Figur 19: Elev 1, uppgift G 
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markerar en, och den sista delen delade jag i sex delar och tar en, för det skulle vara 

lök.”(Elev 2), (se figur 20). 

 

Till att börja med hade eleven fokus på helheten när hon delade in hela figuren i tredjedelar. Detta 

tappas sedan när hon gör fjärdedelar i den andra tredjedelen.  Nu fokuserar eleven på att få 

fjärdedelar och sjättedelar. Hennes sätt att tänka hade fungerat om hon hade tänkt gemensam 

nämnare innan hon började rita delarna. Eleven har visat att hon kan förlänga två bråk på 

beräkningsuppgifterna men har inte förstått strategin att göra bråk liknämniga när det är flera bråktal 

inblandade. Det kan innebära att eleven har lärt sig mekaniskt hur man ska göra vid addition med 

bråktal med olika nämnare. En annan elev ritade och tänkte så här istället:  

”Ska jag ha hela bilden där alla får plats eller bara ta lite? Vänta! Den är en tredje så han 

odlar så mycket morötter, sen odlar han så mycket majs…” (Elev 4), (se figur 21). 

  

 

Uppgiften visade sig vara problematisk för eleven och hon är osäker på om hon skulle tänka på 

helheten eller inte. Osäkerheten kan bero på att uppgiftstypen är obekant för henne och hon inte har 

något att referera till.  Hon beslutar sig för att betrakta delarna i figuren som separata helheter. Här 

visar eleven att hon har bilder till stambråken en tredjedel, en fjärdedel och en sjättedel. Det som 

saknas är att bråkbilderna inte utgår från lika långa stavar men visar att en tredjedel är lite större del 

än en fjärdedel. Eleven ritar fjärdedelar och sjättedelar lika stora och det kan bero på att hon visste att 

alla delar ska vara lika stora. Nästa elev visade sin tankegång med hjälp av en räknehändelse, så här 

uttryckte hon sig: 

”Det finns fem äpplen och man äter ett av dom eller om man har fem äpplen och ätit tre av 

dem” (Elev 6), uppgift E. 

Figur 20: Elev 2, uppgift G  

Figur 21: Elev 4, uppgift G 



  
 

39 
 

Informanten var säker på beräkningen men när hon ger exempel på en räknehändelse så ser man att 

hon tänker bråken som separata delar och inte att bråktalen tillsammans bildar helheten.  

Godtycklig omvandling i procent av delarna som bildar helheten  

Av resultat framgår det att några elever har svårigheter med att uttrycka bråkdelarna i en helhet med 

symbolspråk. Elever uttryckte helheten ofta som 100 % istället för med bråk . Här presenteras två 

utdrag som visar hur elever uttryckte sig i uppgift A från testet där eleverna inte studerar relationen 

mellan bråkdelarna som bildade helheten, men där de vet att alla delarna tillsammans ska vara 100 

%. 

”hela biten är 100 % då måste de två bitarna vara 30 % och de andra bitarna 10 % ”(Elev 5) 

”femton procent ser jag det här som, eller som 10 % och den ser ut som 30 % ”(Elev 6)  

Dessa två elever tänker 30 % + 30 % + 10 % + 10 % + 10 % + 10 %. Eleven som ändrade sig från 15 

% till 10 % gjorde det för att det blev inte 100 % om de fyra små delarna var 15 %. De 

uppmärksammar att två delar är större än de andra och att de små delarna är lika små. Men de 

uppmärksammar inte att de fyra små delarna tillsammans bildar halva figuren och de två större 

delarna bildar den andra halvan.  

Svårigheter att uttrycka bråkdelarna som bildar helheten med symbolspråk  

Resultatet visade att de elever som hade svårt för att uttrycka sig med symbolspråket för bråk istället 

försökte uttrycka sig med procent. Men även där var det problematiskt för flera av de intervjuade 

eleverna. Andelsmodellen nämns i första kommentaren under elev 6. Andelsmodellen innebär t ex att 

du har 5 godisbitar och av dem har tagit fyra stycken, alltså fyra av fem.  

Här kommer utdrag från tre olika intervjuer som visar elevernas svårigheter med att uttrycka 

bråkdelarna med symbolspråket. Elev sex uttryckte sig så här: 

”25 %, fyra av fem”(Elev 6) 

Informantens sätt att utrycka sig på ” fyra av fem” tyder på att eleven använder sig av 

andelsmodellen men inte kan övergången från procentformen till bråkformen. En annan elev 

uttryckte sig så här: 

I: ”Hur mycket är 25 % i bråk?”  

E: ”Jag vet inte!” 

E: ”Är bråket 0,25?” (Elev 1) 

I: ”Nej det är decimalformen”.  
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Här visar eleven att hon är osäker på hur man går från procentform till bråkform men vet att procent 

kan skrivas som 0,25 men gissar på att det är bråkformen. Detta tyder på att eleven har svårigheter 

med begreppen decimalform och bråkform. En annan elev uttryckte sig så här:  

”Den röda blev 1,8 (ändrar sig) en delat på åtta, en åttondel” (Elev 2) 

Eleven rättar sig själv men börjar med 1,8, kommer på att det är fel och svarar en åttondel. Där kan 

man se att eleven är på väg att kunna uttrycka sig med symbolspråk. Det skulle kunna vara så att 

eleven tänker sig bråket som en division eftersom eleven uttrycker det som en delat på åtta. 

Informanten uttrycker ofta bråket som ett decimaltal först som hon sedan självkorrigerar, t ex 1,5 

ändrar hon till en delat med fem, en femtedel. Så eleven är konsekvent när hon uttrycker sig 

muntligt. 

Sammanfattning av resultatet till huvudtemat bråk som del av helhet 

En övervägande andel av informanterna tänkte i procent och flera av dem kunde inte uttrycka delarna 

med bråk. Eleverna försökte uttrycka delarna med bråk när jag frågade dem om de kunde det, men 

det visade sig vara problemmatiskt för eleverna. Några elever använde andelsmodellen när de skulle 

uttrycka bråkdelarna och det kan vara en orsak till att de lägger ihop täljare med täljare och nämnare 

med nämnare. En annan orsak kan vara att symbolspråket introducerades för snabbt för eleverna när 

de skulle lära sig bråk. Uppgift G var problematiskt för att alla elever i intervjun. En elev gjorde 

gemensam nämnare men kunde sedan inte använda sig av det när eleven skulle rita fördelningen av 

grödorna i trägårdslanden till uppgift G. Svårigheten med den uppgiften var också att eleverna inte 

klarade av att behålla helheten när de hanterade delarna.  

Bråk som del av antal 

Av resultatet framgår det att bråk som del av antal visar att elever förstår om de ser mönstret med 

karamellerna och har förstått att alla karamellerna tillsammans är helheten. Resultatet visar också att 

bråk som del av antal var problematiskt för några elever.  Dessa elever behandlade inte alla 

karameller som en helhet, samtidigt som de var osäkra på vad täljaren och nämnaren stod för.    

Elever visar förståelse för del av antal 

Här följer tre underteman där de två första ger exempel på elevers förståelse för bråk som del av 

antal: (a) förmåga att se mönster, (b) användning av division för att få fram vad en tredjedel av 

karamellerna motsvarar . 

Förmåga att se mönster  

Här kommer några av elevernas utsagor hur de visade hur många karameller som motsvarade 2/3 

genom att se ett mönster.  
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”Jag räknade karamellerna och det var åtta här och nästa var åtta och även nästa”. ”Jag 

ringade in två delar av tre.”( Elev 8), (se figur 22). 

 

 

Eleven såg att en rad var en del som innehöll åtta karameller, så här visar eleven att han kan se 

mönster och visar förståelse för att alla karamellerna är helheten. Hans strategi var att räkna antal 

karameller i varje rad för att vara säker på att mönstret han såg stämde med alla tre raderna. Det var 

totalt två informanter som löste uppgiften med att se mönstret.  Elevens sätt att uttrycka sig på ”två 

delar av tre” kan ge eleven svårigheter när eleven ska visa förståelse för oegentliga bråk. Det beror 

på att elevens sätt att tänka är att nämnaren visar antalet delar som man skär det hela i. Detta 

tänkesätt fungerar inte för de oegentliga bråken eftersom bråket då är större än en hel. Nästa elev 

tänkte så här istället:  

”Jag räknade alltså, jag delar upp dem åtta, åtta och åtta sen tog jag 16 av 24” (Elev 2), (se 

figur 23). 

 

 

Eleven såg också ett mönster men inte i rader som eleven ovanför såg det (se figur 23). Elev 2 

grupperade dem åtta, åtta och åtta utan att se att i varje rad var det åtta karameller. Den här eleven 

har en bra strategi men det skulle vara intressant att se hur hon skulle göra om det var ett mycket 

stort antal och det inte fanns någon bild på att ringa in grupperingarna i. Detta kan vara något att 

tänka på att man ser mönster på olika sätt och inte alltid visa mönster i snygga rader. 

Användning av division för att få fram vad en tredjedel av karamellerna motsvarar  

Här visar eleven förståelse för vad som är helheten och förstår nämnarens betydelse. Här kommer 

elev 1:s utsaga som handlar om uppgift J. Eleven klarade inte uppgiften helt och hållet själv. 

Figur 22: Elev 8, uppgift J 

Figur 23: Elev 2, uppgift J 
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E: ”24 delat med tre eller?  

I: ”Ja!” 

E: ”Blir åtta!  

I: ”Om du ska ha två tredjedelar, hur många karameller blir det?  

E: ”Åtta delat med två?” 

I: ” Nu har du sagt att de här är lika med en tredjedel (ritar). Hur många karameller 

motsvarar då två tredjedelar om du vet vad en tredjedel är”.  

E: ”Åtta gånger 2”,  

I: ”Ja, vad blir det?”  

E: ”16”  

(Elev 1) 

Eleven visste att hon skulle dividera totala antalet karameller med tre, blev osäker efter det men 

genom att hjälpa eleven att titta på bilden och tala om vad hon kom fram till och uppmärksamma 

henne på nästa steg genom att rita en bild kom hon fram till att hon skulle ta” åtta gånger 2”.  Så 

genom att sitta och diskutera med eleven kan eleven komma längre i sin tankegång . Hon var den 

enda eleven som hade den här tankegången av informanterna. 

Elever visar bristande förståelse för del av antal 

Av resultatet framgår det att del av antal var problematisk för elev som inte såg något mönster. Det 

som utmärker sig är att de är osäkra på vad täljaren och nämnaren står för. Här följer ett undertema 

som visar elevers bristande förståelse för bråk som del av antal: (c) osäkerhet på täljarens och 

nämnarens betydelse. 

Osäkerhet på täljarens och nämnarens betydelse 

Av resultatet framgår det att eleverna är osäkra på täljarens och nämnarens betydelse. Det syns 

tydligt i uppgift J. Här presenteras tre elevlösningar till uppgift J.  

”Två tredjedelar tänkte jag bara typ att täljaren är två och nämnaren är tre så då ringade jag 

in fem”(Elev 7), (se figur 24). 

 

Informanten har lagt ihop täljare och nämnare med varandra. Det tyder på att eleven tror att både 

täljare och nämnare visar antalet delar.  Det visar att eleven inte har förstått täljarens och nämnarens 

Figur 24: Elev 7, uppgift J 
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betydelse.  Eleven såg inte mönstret och han räknade inte hur många karameller som fanns. Det 

skulle kunna vara så att eleven inte är van vid denna typ av uppgifter och har därför inte skaffat sig 

någon hållbar strategi. En annan elev uttryckte sig så här: 

”En var ju tre tänkte jag, så två stycken blev sex. Hade jag tagit tre av tre hade det blivit nio 

av nio”(Elev 6), (se figur 25). 

 

 

Eleven tänkte att det som nämnaren visade var så många karameller som en tredjedel var och täljaren 

talar om hur många gånger man skulle ta tre karameller (3 (nämnaren) gånger 2 (täljaren)). Eleven 

har inte förstått relationen mellan täljare och nämnare.  Eleven kan ha tänkt att ”av” betyder gånger 

och därför tar 3 gånger 2, men eftersom informanten säger en av tre och det kan tyda på att eleven 

tänker på samma sätt som t ex på en pizza som är delad i tre delar och då är det en av tre man tar om 

man äter upp en tredjedel . Detta tänkesätt blir problematiskt vid beräkningar med de oegentliga 

bråken för då är bråket större än en hel och en pizza kan aldrig vara större än en hel. Nästa elev 

tänkte så här: 

”Skulle ringa in två karameller, men skulle ha gjort tre”(Elev 5), (se figur 26). 

 

 

Eleven är osäker på vad täljaren och nämnaren betyder. Om eleven hade fortsatt att ringa in 2 st 

karameller av tre sju gånger till skulle eleven ha löst uppgiften. När eleven förstår vad täljare och 

nämnare står för har man något att bygga vidare på för att eleven ska förstå del av antal och använda 

bråket som operator. 

Sammanfattning av resultatet till huvudtemat bråk som del av antal 

Bråk som del av antal var problematiskt för flera av eleverna och beror på att eleverna är osäkra på 

täljarens och nämnarens betydelse.  Detta visades genom att t ex täljaren adderades med nämnaren 

Figur 25: Elev 6, uppgift J 

Figur 26: Elev 5, uppgift J 
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istället för att dividera helheten med nämnaren och sedan multiplicera med täljaren. En annan elev 

tänkte multiplikation, eleven multiplicerade nämnaren med täljaren. De som såg karamellerna som 

ett mönster av t ex tre rader med åtta karameller i varje rad klarade av att ringa in två tredjedelar av 

24 karameller. En elev förklarade att han hade ringat ”in två delar av tre”. Detta sätt att utrycka sig 

på tyder på att eleven använder sig av andelsmodellen.  

Några elever visade att de är på väg att förstå bråk som del av antal. Detta visades bland annat genom 

att eleven började med att ringa in tre karameller och av de tre markerade eleven två stycken, gjorde 

så flera gånger men orkade inte genom alla karamellerna för eleven trodde att hon gjorde fel. En 

annan elev visste att hon skulle dela det hela med tre (24/3), men var osäker på hur hon skulle gå 

vidare. Men genom att rita och visa vad hon hade gjort klarade hon av att slutföra beräkningarna och 

kom fram till att två tredjedelar bestod av 16 karameller. 

Addition och subtraktion med bråktal 

Resultatet visar att de flesta informanterna klarade av att utföra bråkberäkningar vid addition. Vid 

subtraktion blev några elever osäkra och några subtraherade täljare och nämnare var för sig. 

Begreppet blandad form var inte befäst hos de allra flesta informanterna. 

Elever visar förståelse för algoritmen vid bråkberäkningar med addition och subtraktion 

Här följer tre underteman som ger exempel på elevers förståelse för algoritm vid beräkning med 

addition och subtraktion med bråktal: (a) bråkberäkning med samma nämnare med hjälp av bild/ 

eller med beräkning, (b) bråkberäkning med olika nämnare och (c) förståelse för blandad form. 

Bråkberäkning med samma nämnare med hjälp av bild och/eller med beräkning 

Här visas en elevlösning med bild till uppgift C där eleven visar förståelse för bråkberäkningen (se 

figur 27).   

 

  

Här visar eleven med hjälp av kvadratmodellen beräkningen som passar bra att använda här. Eleven 

försökte med cirkelmodellen först, men upptäckte att det inte gick att få lika stora delar när det var 

femtedelar och bytte då modell. Nästa elev uttryckte sig så här:  

Figur 27: Elev 2, uppgift C 
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”Eftersom båda nämnaren i talen är fem ska man asså bara låta det va. Då ska man inte 

tänka fem plus fem lika med tio utan då ska man bara tänka fem, det är en femma där och ett 

plus tre då tar man bara ettan plus trean som blir fyra så har man bara femman där under.” 

(Elev 8) 

Här beskriver eleven hur han tänker och har en strategi som gör att han uppmärksammar nämnarna 

först i bråktalen för att se om de är samma innan han utför beräkningen. Eleven använder begreppet 

nämnare men säger inte täljare.  

Bråkberäkning med olika nämnare 

Här visas två utdrag som visar en elevs förståelse för bråkberäkning med olika nämnare. Första 

lösningen är från testets uppgift E och lösningen är under den från uppgift F (se figur 27). Därefter 

visas en bild på elevens beräkningar.  

”Man kan gångra den med nio och den med tre och då måste man gångra den där uppe 

också, två gånger nio är 18” (elev 4), (se den övre uträkningen i figur 28). 

”Man ska kanske ta den minus den, men först måste jag förlänga för att få dom lika dana” 

(Elev 4), (se den nedre uträkningen i figur 28). 

 

 

 

Elevens strategi är att förlänga båda bråken även om det hade räckt med att förlänga ett av dem. Det 

är en hållbar strategi för den fungerar alltid. Informanten var lite osäker vid subtraktionen men kom 

på hur hon skulle göra.  

Förståelse för blandad form (oegentliga bråk) 

Här visas två utdrag som visar elevers förståelse för blandad form och handlar om uppgift I. 

”26 tjugondelar, ska jag säga i blandad form? Ja! Den är en hel och sex tjugondelar” 

  

   
 = 1 

 

  
  (Elev 5).  

Figur 28: Elev 4, överst uppgift E och den undre 

uppgift F 
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Informanten var säker på både själva beräkningen och att gå från bråkform till blandad form. Det var 

eleven själv som frågade om han skulle säga i blandad form också.  

”Det här är 20, då la jag sex efter” 
  

   
 = 1 

 

  
 (Elev 7), (se figur 29)  

  

 

Eleven var säker på att gå från bråkformen till blandad form. Han var den enda av informanterna som 

kunde visa med bild också. Dock så är strecket lite fel placerat, det ska flyttas ett steg åt vänster för 

att det ska bli korrekt men genom hans förklaring så ser man att eleven kunde detta.  

Elever visar bristande förståelse för algoritm vid bråkberäkningar med addition och subtraktion 

Av resultatet framgår att elever är osäkra på algoritmen vid beräkningar med addition och 

subtraktion med bråktal. Det vanligaste misstaget är att elever adderar täljare och nämnare var för sig 

och på samma sätt vid subtraktion.  

Här kommer tre underteman som visar elevers bristande förståelse vid bråkberäkningar med addition 

och subtraktion: (c) osäkerhet på täljarens och nämnarens betydelse vid bråkberäkning, (d) 

Svårigheter med att uttrycka bråk med symbolspråket när beräkningen gjordes med hjälp av procent 

och (e)godtycklig omvandlig i procent. 

Osäkerhet på täljarens och nämnarens betydelse vid bråkberäkning 

Här kommer en elevs lösning av uppgift I, som visar på osäkerhet på täljarens och nämnarens 

betydelse (se figur 30). 

”Tjugo plus tjugo blir 40, elva plus femton blir tjugosju va? 26”(Elev 6), (se figur 30) 

 

 Figur 30: Elev 6, uppgift I. 

Figur 29: Elev 7, uppgift I 
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Detta är ett exempel på ett vanligt misstag när eleven adderar både täljare och nämnare var för sig. 

Det kan bero på att informanten inte uppfattar att nämnaren är den som talar om vilken enhet det är, i 

detta fall är det tjugondelar som är enheten. En annan möjlighet till misstaget är att eleven tänker på 

proceduren vid multiplikation av bråktal och då överför detta sätt vid addition av bråktal. Även nästa 

elev uttrycker sig på liknande sätt, se här nedanför: 

”Det jag gör är att tar och plussar ihop trean med nian, det blir 11 och sen samma sak där, 

får 3”(Elev 6)  

Eleven skulle beräkna 2/3 + 1/9,( uppgift E).  

Informanter börjar med att addera nämnarna med varandra och sedan adderar eleven täljarna med 

varandra och kommer fram till tre elftedelar. Eleven uttryckte sig muntligt, skrev inte ner något själv. 

Detta sätt att lösa uppgiften på visar på bristande begreppsförmåga och att eleven inte har lärt sig 

någon strategi för att utföra algoritmen på rätt sätt. Nästa elev tänkte så här vid bråkberäkning med 

subtraktion: 

”Det kan vara så att man tänker fyra minus en och fem minus tre då blir det tre andradelar” 

(Elev 8), (se figur 31). 

Eleven gjorde beräkningen istället för att skriva en räknehändelse. 

 

När elever löser uppgiften som i figur 31, där eleven subtraherar täljare och nämnare var för sig, är 

det en vanlig missuppfattning och den beror ofta på bristande begreppsförmåga. Det kan bero på att 

eleven tänker som andelsmodellen också men elevens sätt att uttrycka sig på ”andradelar” tyder på 

att eleven inte har tänkt så.  När informanten använder språkbruk som andradelar tyder på att eleven 

har viss begreppsförmåga, att han vet hur bråktalen ska sägas och skrivas men det finns brister i 

procedurförmågan vid subtraktion av bråktal. Nästa elev gjorde en räknehändelse till uppgift F och 

uttryckte sig så här: 

”Vi kan säga fem träd, av dom ska jag ta bort fyra träd.”(Elev 4), (se figur 32). 

Eleven gör på samma sätt med 1/3. 

Figur 31: Elev 8, uppgift F 
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Elev 4 behandlar bråktalen som separata delar och visar inte att hon har förstått subtraktionen mellan 

två bråktal. Eleven subtraherar från varje enskilt bråktal. Informanten kanske ser bråkbilder när hon 

ritar detta. T ex att fyra femtedelar är skuggade och det är dem man har tagit.  Här markerar hon dem 

genom att dra ett sträck över dem och har då markerat fyra av fem som när man använder sig av 

andelsmodellen.  Själva beräkningen (4/5 – 1/3) gjorde eleven korrekt genom att först förlänga bägge 

bråken till femton delar och sedan utförde hon subtraktionen. Orsaken till att beräkningen är rätt 

utförd kan vara att eleven lärt sig mekaniskt hur man beräknar bråktal med olika nämnare.  En annan 

elev uttryckte sig så här till uppgift F: 

”De här bröden är delade i fem delar och fyra personer fick var sin del och då är det en del 

kvar och på den andra är det ett mindre bröd som är delat i tre och en person fick en del” 

(Elev 7), (se figur 33). 

 

 

När informanten skulle visa med bild tänkte inte eleven på att en tredjedel skulle tas bort från fyra 

femtedelar.  Eleven skrev först plustecken men ändrade till minustecken när jag uppmärksammade 

eleven på det. Det skulle kunna vara så att eleven var så inne på additionen att han inte klarade av att 

ändra sig till subtraktion och därför ritar som han gör. Själva uträkningen klarade eleven utmärkt, 

han vet precis hur han ska förlänga bråktalen för att få samma nämnare, så själva algoritmen kan 

eleven. Dock så tyder bilden (se figur 33) på att eleven inte förstår vad han gör och han har även 

olika stora delar. Att tredjedelarna är mindre än femtedelarna skulle kunna bero på att eleven 

eventuellt tänkte att den femtedel som är kvar delades i tre nya delar och därför är mindre, men det 

var inget som eleven uttryckte högt. Nästa elev blir osäker på sin bråkberäkning och varför kommer 

här: 

Figur 32: Elev 4, uppgift F 

Figur 33: Elev 7, uppgift F 
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E: ”Elva plus femton och så ska det vara tjugondelar.  Det går inte!,  

I: ”Gör det inte?” 

E: ” Jo grejen är att det blir lite fel. Det blir 26 tjugondelar, det är fel för det går inte att ha 

26 där uppe och 20 där nere”.  

I: ”Hur mycket vill du ha max där uppe?” 

E: ”Under tjugo ska det vara tror jag, därför känns det fel för att det är mer där” (Elev 3), 

(uppgift I). 

Detta sätt att tänka tyder på att eleven tänker på helhet och delar av helhet och det kan tyda på att 

eleven inte kan grunderna för delning och upprepning. Här vore det intressant att undersöka om 

eleven förstår delning. Nästa elev uttryckte sig så här till uppgift E. 

E:” Själva siffran som ska läggas till alltså gångra med vet jag inte”. 

 I:” Hur kan du få tre till nio?” 

 E: ”Tre !”  

I: ”Nu kan du lösa den, eller hur?”  

E: ”Det blir lika med sju niondelar. Jag trodde om man multiplicerade på ena sidan var man 

tvungen att multiplicera den andra också. Det var därför” (Elev 5), (se figur 34).  

 

   

 

Informanten såg att om han multiplicerade med tre på båda bråktalen fungerade det inte. Det skulle 

kunna vara så att eleven blandar ihop förlängning med ekvationslösning, med tanke på hur eleven 

uttryckte sig, ” multiplicerade på ena sidan var man tvungen att multiplicera den andra också”. 

Eleven klarade av att lösa bråktal med samma nämnare. Det som skulle kunna vara en orsak till att 

eleven inte ser att 9 är gemensam nämnare är att eleven inte är helt säker på treans 

multiplikationstabell.   

Godtycklig omvandling i procent 

Resultatet visar att eleverna är osäkra på sambandet mellan bråkform och procentform. Flera elever 

vet att ¼ = 25 % men är osäkra på vad bråktal som t ex 1/8 eller 1/3 motsvarar i procent. Det blir då 

problematiskt när elever som helst tänker i procent ska utföra en bråkberäkning med de bråktal som 

Figur 34: elev 5, uppgift E. 
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eleven inte vet procentformen för. Här visas ett utdrag från intervjun med elev 6 som hör till uppgift 

F. 

”Den där är 80 % (4/5) och den andra är 30 % (1/3), det blir 50 % ” (elev 6) 

Eleven omvandlade fyra femtedelar rätt men en tredjedel var svårare. Det kan bero på att eleven 

tänker att trean står för 30 % och eleven är osäker på täljarens och nämnarens betydelse. I uppgift H 

ansåg eleven 2/3 vara 20 % men studerade där bara täljaren och när det bara är ett stambråk skulle 

det kunna vara så att eleven studerar nämnaren istället och tror att det talet visar antal procent. 

Eleven har troligtvis mest arbetat med bråktal som har ett exakt värde i procent för eleven visste att 

en femtedel är 20 % och en fjärdedel var 25 % i uppgift H.  

Sammanfattning av resultatet till huvudtemat addition och subtraktion med bråktal 

Om vi studerar resultatet utifrån täljarens och nämnarens betydelse var det en övervägande del som 

inte förstod det. Däremot var det många som var duktiga på procedurförmågan, de visste att de skulle 

förlänga bråktalen för att få samma nämnare men ingen visste varför. De svarade ”för att man bara 

gör så”. Resultatet visar att flera elever kunde använda en algoritm för att beräkna addition och 

subtraktion med bråktal. Dessa elever hade strategier för att göra bråktalen till gemensam nämnare. 

Någon elev kunde beräkna bråktal med samma nämnare men blev osäker när det var olika nämnare 

på bråktalen som skulle adderas och subtraheras.  En annan elev utförde beräkningarna rätt när det 

var addition men vid subtraktion blev det fel. Då subtraherades täljarna var för sig och nämnarna var 

för sig. En elev blev mycket osäker när täljaren var större än nämnaren efter bråkberäkningen och 

trodde att något hade blivit fel. Ingen av de andra eleverna reagerade på detta i studien. Begreppet 

blandad form var problematiskt för de allra flesta, två elever kunde gå från bråkform till blandad 

form.  

Flera av eleverna i studien klarade av att utföra beräkningar med bråktal korrekt. När de skulle skriva 

eller säga en räknehändelse om 4/5 – 1/3 var det problematiskt för dem och det visade att de inte 

hade förstått subtraktionen. Detta tyder på att elever har lärt sig regler för hur man gör 

bråkberäkningar med samma nämnare och hur man gör när bråktalen har olika nämnare. De har lärt 

sig algoritmen mekaniskt. Därför kan det vara bra att låta dem göra räknehändelser där eleven får 

sätta ord till bråktal istället för att bara göra proceduren. Då kan man se om de har förstått 

proceduren eller inte. 

Några elever går via procent när de ska utföra bråkberäkningar och det fungerar bra fram tills de ska 

uttrycka svaret med hjälp av bråkformen. En elev skulle uttryckta 80 % med bråk istället och svarade 
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”tio åttondelar, alltså åtta sen tio”. Det visar att eleven är osäker på symbolspråket för bråk men 

också på osäkerhet om täljarens och nämnarens betydelse.   

Nästa huvudtema – bråktal i storleksordning - handlar om hur elever resonerade när de skulle 

storleksordna bråktal antingen från minst till störst eller tvärtom. 

Bråktal i storleksordning  

Av resultatet framgår det att flera av eleverna inte brydde sig om täljaren när de storleksordnade 

bråken. Några visste att 6/12 = ½ och att 9/9 =1.  

Elever visar förståelse för bråktal i storleksordning 

Här följer två underteman som ger exempel på elevers förståelse för bråktal i storleksordning: (a) En 

del bråktal kan omvandlas till en halv och (b) förstår täljarens betydelse vid stambråk. 

En del bråk kan omvandlas till ½  

”Sex tolftedelar om man delar tolv på två kommer man till sex som är exakt hälften”(Elev 8) 

 

Förstår täljarens och nämnarens betydelse på stambråken  

Resultatet visar att många elever klarade av att storleksordna stambråken i rätt ordning och att 9/9 

var störst av bråktalen som skulle storleksordnas. Här kommer ett utdrag från uppgift H som handlar 

om att storleksordna bråktal. 

”Jag börjar med det största (9/9), den är en halv (6/12). Jag tänkte bild, i en bild som jag 

tränade på innan jag kunde detta, och då hade jag olika bilder, en fjärdedel hur stor den 

biten var”..,” nio niondelar är en hel, Sex tolftedelar om man delar tolv på två kommer man 

till sex som är exakt hälften ” två tredjedelar är nästan en hel, tre åttondelar som är större 

än en åttondel och en fjärdedel som är större än en femtedel.” 
 

 
  
 

  
  
 

 
  
 

  
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  (Elev 8)   

Informanten har olika strategier för att klara av att jämföra bråktalen för att kunna sätta dem i rätt 

storleksordning. En strategi är att han börjar med det största bråktalet och sedan bråket som är en 

halv. Därefter använder sig eleven av inre bråkbilder som han utnyttjar i sitt tänkande. På bråktalet 

2/3 använder sig eleven av heltalstänkande så kallat ”gap thinking” gapet mellan täljare och 

nämnare. Det gick att använda sig av här eftersom det bara är ett bråk som har den skillnaden men 

gör inte reflektionen till att bråket är större än en halv. Det kan bero på att när eleven lärde sig sina 

bråkbilder gjordes det ingen jämförse mellan andra bråktal, utan studerades t ex åttondelar så fördes 

resonemanget att 5/8 är större än 4/8. Anledningen till att jag anser det är elevens sätt att uttrycka sig 

på här ” tre åttondelar som är större än en åttondel”. Jag är osäker på om eleven vet att alla bråktal 

står för ett värde också och inte bara som delar av en pizza t ex. Det skulle förklara varför det var 
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problematiskt för eleven att sätta ut bråktalen på tallinjen. Eleven satte ut en halv och en hel på 

tallinjen men inte de andra bråktalen. 

Elever visar bristande förståelse för bråk i storleksordning 

Här följer två underteman som visar elevers bristande förståelse för bråk i storleksordning: (c) oklar 

relation mellan nämnare och täljare och (d) godtycklig omvandling till procent. 

Oklar relation mellan nämnare och täljare 

Av resultatet framgår det att det var problematiskt för elever att storleksordna bråk med olika 

nämnare. Några av eleverna studerade bara nämnarna när de skulle storleksordna bråktalen och det 

visar följande elev exempel på:  

”En grej som är tolv bitar och ska typ delas med sex, typ störst, nej minst. Nio niondelar är 

typ en hel och den måste vara störst, åttondelar är åtta bitar och den måste vara efter 

sextondelar, en sjättedel är sex bitar, en femtedel fem bitar” 
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

  
  
 

 
  
 

 
  
 

  
  (Elev 7).   

Elevens resonemang hade fungerat om det bara hade varit stambråk eftersom eleven inte bryr sig om 

täljaren förutom på bråket 9/9 som eleven visste var en hel. Kanske tänker eleven på pizzamodellen 

eftersom han refererar till antal bitar som en hel är, men samtidigt säger eleven att en femtedel är fem 

bitar och det tyder på att eleven inte förstår täljarens betydelse. Eleven satte bråken i en annan 

ordning på tallinjen. Där eleven säger sextondelar menar han sjättedelar ser man om man studerar 

bråktalens ordning. En annan elev uttryckte sig så här: 

”Jag kollade på nämnaren. Tänkte att delar man på 12 blir det mindre och mindre bitar” 
 

  
  

 

 
  
 

 
  
 

  
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  (Elev 5).   

Eleven studerar endast nämnaren när eleven ska avgöra vilket bråktal som var minst. Eleven vet att 

ju högre tal i nämnaren desto mindre är bråktalet. Denna strategi fungerar bra om det bara är 

stambråk som ska storleksordnas. Eventuellt har eleven mest arbetat med stambråk och med bråktal 

som visar en hel. En annan elev storleksordnade så här: 

E: ”Vi måste veta vad alla är”. 

I: ”Hur tänker du då? Vad alla är?” 

E: ”Veta vilket tal. Den har sex, den har fem, den har fyra”. 

I: ”Hur ser man på dem vilken som är minst?” 

E: ”Den är minst, en fjärdel”. 

I: ”En femtedel och en sjättedel, hur gör du med dem?” 
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E: ”Måste veta vilket svar dom har. Kan man rita dom här då?” 

I: ”Ja, det går”.  

E: ”Man ska dela dom här då, är division”.  
 

 
  
 

  
  
 

 
  
 

  
  
 

 
    
 

 
  
 

 
 (Elev 3) 

Eleven ville beräkna bråken med division och det tyder på att eleven inte ser bråken som tal. Eleven 

försökte rita bråken för att komma fram till vilket tal men det var för problematiskt för eleven för 

eleven visste inte att t ex 6/6 var en hel. Eleven ansåg att en fjärdedel är minst och att en femtedel är 

större. Det tyder på att eleven har ett större till större tänkande på några av bråken men inte på alla 

eftersom två tredjedelar inte är placerat först. Det tyder på att eleven studerar täljaren också även om 

hon inte uttryckte det. Eleven uttryckte flera gånger att ordningen på bråktalen kändes fel, för det såg 

fel ut. På något sätt visste eleven att 6/12 var mindre än 2/3 men kunde inte förklara varför. Elevens 

sätt att resonera visar att eleven saknar begreppsförståelse för täljare och nämnarens betydelse. 

Sammanfattning av resultatet till huvudtemat bråktal i storleksordning 

Av resultatet framgår det att det var problematiskt för de allra flesta elever att storleksordna bråk 

med olika nämnare. Några elever använde sig till att börja med av strategin att se om det fanns bråk 

som var samma som en hel och en halv. Flera av eleverna storleksordnade de bråktal som var 

stambråk rätt, men det blev problematiskt med de bråk som inte var ett stambråk. Det berodde på att 

flera av eleverna inte studerade täljaren alls när de skulle storleksordna dem. Det visar att flera av 

eleverna saknar begreppsförståelse för täljarens och nämnarens betydelse. Flera elever visade att de 

hade ett heltalstänkande framförallt på stambråken, som innebär att de tänker som de gör med 

heltalen.  

Nästa huvudtema handlar om bråk som en punkt på tallinjen och där skulle eleverna placera ut de 

bråktal som de hade storleksordnat.  

Bråk som en punkt på tallinjen 

Av resultatet framgår det, att det var problematiskt för eleverna i studien att placera ut bråk på rätt 

plats på tallinjen. Ingen elev klarade av att placera ut alla bråktalen rätt på tallinjen. De bråk som 

några elever klarade att placera ut rätt var 
 

  
 , 
 

 
 . Ingen av eleverna visade någon strategi alls när de 

skulle placera bråktalen på tallinjen. En elev ville inte försöka alls med att placera ut bråken på 

tallinjen. Detta kan bero på att eleven är osäker och inte vill göra fel, eller så har eleven inte arbetat 

med tallinjen på detta sätt över huvudtaget. Det är möjligt att det hade gått bättre för eleven om 

bråken hade haft samma nämnare.  Flera elever föredrog att tänka procent istället för bråkform. När 
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elever satte ut bråken på tallinjen visade det sig att alla inte visste att 9/9 = 1. Flera elever frångick 

den ordningen på bråktalen de hade när de storleksordnade dem.  

Elever visar bristande förståelse för bråk som en punkt på tallinjen 

Av resultatet framgår det att det var problematiskt för eleverna att placera bråktal på tallinjen på rätt 

plats. Några elever kunde placera sex tolftedelar på rätt plats för de visste att bråket var samma som 

en halv och att 9/9 var en hel. Dessa elever kunde dela in tallinjen i två halvor. De andra eleverna 

hade inga strategier alls eller referenspunkter som de använde sig av utan placerade ut dem lite hur 

som. Flera av eleverna ändrade ordningen mot vad de hade gjort när de storleksordnat bråktalen. 

Några elever visste inte 9/9 =1 med de visste att nio niondelar var störst av bråktalen som de skulle 

placera ut på rätt plats på tallinjen.  

Här följer två underteman som ger exempel på elevers bristande förståelse för bråk som en punkt på 

tallinjen: (a) oklar relation mellan nämnare och täljare och (b) godtycklig omvandling till procent. 

Oklar relation mellan täljare och nämnare 

Resultatet visar att eleverna var osäkra på täljarens och nämnarens betydelse och att de oftast inte 

använde någon strategi alls när de skulle sätta ut bråktalen på tallinjen. Ingen av eleverna använde 

någon referenspunkt när de skulle placera ut bråktalen. En elev uttryckte sig så här:  

”en fjärdedel är över ettan för att den är fyra”(Elev 2), (se figur 35).  

När eleven skulle sätta ut bråktalen så räckte inte tallinjen till utan jag fick rita längre tallinjer för att 

eleven skulle kunna placera ut bråken. 

 
 

När eleven sätter ut bråktalen på detta sätt tyder det på att eleven har ett större till större tänkande 

eftersom elever anser att en fjärdel är mindre än en femtedel, men också ett heltals tänkande när 

eleven placerar t ex två tredjedelar så placerade eleven det vid två på tallinjen. Detta tyder på att 

eleven saknar begreppförståelse till bråktalen och kan inte dela in tallinjen i t ex fjärdedelar. En 

Figur 35: Elev 2, uppgift H  
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annan förklaring skulle kunna vara att eleven inte alls har arbetat med tallinjen och därför blir 

uppgiften problematisk för eleven. En annan elev uttryckte sig så här: 

E: ”En sjättedel i början, en femtedel samma, nära den” (pekar på 1/6)  

I: På vilken sida om sjättedelen?  

E: Spelar ingen roll! En fjärdedel kan du sätta på andra sidan om femtedelen. 

 I: Två tredjedelar?  

E: Där borta ”(pekar på tallinjen).” 

 I: Nio niondelar vart vill du ha dom?  

E: Det är ju ändå en hel så det är samma sak”  

(Elev 5), (se figur 36)  

 
 

Informanten vet att 9/9 är samma sak som en hel, men ser inte att 6/12 är samma sak om en 

halv/andradel. Eleven använder inte några referenspunkter och det kan bero på att eleven inte förstår 

att 6/12 är samma som ½ eller 0,5. Informanten har större till större tänkande till bråktalen utom de 

två sista. Eleven kanske har en bråkbild till 2/3 att det fattas en bit till en hel och därför placerar 

bråktalen närmare 9/9. Det ser ut som att eleven vet att 3/8 är ett större bråktal än ¼, 1/5 och 1/6. För 

de första tre bråktalen på tallinjen uttryckte eleven att ordningen inte spelade någon roll. Det tyder på 

att eleven inte förstår täljarens och nämnarens betydelse och eller inte ser bråken som tal.  

I nästa undertema – godtycklig omvandling till procent gjorde några elever om bråktalen till procent 

innan de placerade ut bråktalen på tallinjen. 

Godtycklig omvandling till procent 

Resultatet visar att det är problematiskt för elever att gå från bråkformen till procentformen, speciellt 

med bråktal som inte är stambråk. 

Figur 36: Elev 5, uppgift H 
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”Jag tänkte så här den var kanske 10 % ( 
 

 
 ), den visste jag var 20 % ( 

 

 
 ) och den var 25 % ( 

 

 
 ) och den var 20 ( 

 

 
 ) och det här var 30 ( 

 

 
 ) och den var 60 ( 

 

  
 ) eller det behöver inte 

vara 60 den kan vara 80 också. 90 %  ( 
 

 
 ) jag ser det kanske som 90 av 90 förstår du” 

(Elev 6), (se figur 37). 

 

 

Om eleven bara hade fått storleksordna utan att säga hur hen tänkte skulle man kunna anta att eleven 

visste att 9/9 var störst för att den var en hel, 100 %. Men eftersom eleven anser att 9/9 är 90 % så 

placerar bråktalet en liten bit från 1 och utifrån elevens resonemang placeras det rätt. Eleven vet att 

en sjättedel är minst men använder inga referenspunkter men följer sin ordning som hen 

storleksordnade dem.  Det är täljaren som eleven studerar när hen inte vet vad bråktalet motsvarar i 

procent. Ibland tar då eleven det som täljaren visa och multiplicerar det talet med tio för att få 

procentformen. Det skulle vara intressant att se hur eleven går från procentformen till decimalformen 

för att se om eleven dividerar med tio då istället. 

Sammanfattning över resultatet till temat bråk som en punkt på tallinjen 

Av resultatet framgår det att placering av bråktal på rätt plats på tallinjen är problematiskt för alla 

elever i undersökningen. Några kunde placera 6/12 och 9/9 rätt på tallinjen. Flera elever i studien 

visste inte att 6/12 = ½ och kunde därför inte placera ut 6/12 rätt på tallinjen. Alla elever visste inte 

att 9/9 = 1 även om de visste att det bråktalet var störst. Det var problematiskt för procenttänkarna 

också på grund av att de inte var säkra på vad bråktalen motsvarade i procent. Några elever klarade 

av att dela in tallinjen i två lika stora halvor och kunde därför placera 6/12 rätt på tallinjen. Det 

vanligaste var att eleverna placerade bråktalen på tallinjen utan att använda någon strategi eller några 

referenspunkter. Det var flera elever som satte ut bråktalen i en annan ordning mot hur de hade 

storleksordnat dem. Några elever ville inte försöka att placera ut bråken på tallinjen alls först, men 

efter diskussion placerade de ut nio niondelar på tallinjen men gav sedan upp. Det skulle kunna bero 

Figur 37: Elev 6, uppgift H 
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på att de ser bråket som delar istället för ett tal. Därför skulle det vara intressant att se om de hade 

klarat av att sätta ut bråk i blandad form på tallinjen. 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Genom att göra intervjuer kunde jag ställa frågor till eleverna som gjorde att de kunde berätta hur de 

hade tänkt/resonerat när de löste uppgifterna. Om jag istället hade delat ut uppgifterna i flera klasser 

hade jag fått ett större underlag men inte fått förklaringar till hur de hade tänkt, bara om de hade 

svarat rätt eller fel. Det var inte det jag ville få fram därför föll det sig naturligt att det blev 

semistrukturerade intervjuer. En klar nackdel med denna typ av datainsamlingsmetod var att det tog 

många, många timmar att transkribera intervjuerna, men det var det enda rätta valet att göra om jag 

skulle ha en möjlighet att få djupare förståelse för hur eleverna tänkte. Eftersom jag hade valt 

intervjuer så blev det naturligt med en kvalitativ analys. Jag skulle kunna ha gjort både intervjuer och 

delat ut samma uppgifter till klasser för att se om eleverna löser uppgifterna på liknande sätt som 

informanterna som jag intervjuade. Detta hade tagit mycket längre tid så jag bedömde att det blev 

alldeles för stor arbetsbörda. Jag hade redan från början deduktiva huvudteman och därför föll det sig 

naturligt att försöka hitta underteman till dem i datamaterialet som byggde på matematikinnehållet 

för att visa elevernas förståelse respektive deras bristande förståelse för bråk. För mig var det viktigt 

att behålla informanternas utsagor för att kunna analysera hur de har tänkt utifrån hur de uttryckte 

sig. Det blir ju min tolkning i analysen som innebär att jag utifrån mina erfarenheter, kunskaper och 

tankar påverkar analysen, men genom att behålla elevernas utsagor vid analysen kanske min 

påverkan blev lite mindre.   

Reliabilitet och validitet  

I intervjusituationen är det viktigt att tänka på reliabiliteten( tillförlitligheten) så att den som 

genomför intervjuerna inte ställer ledande frågor.
219

 Genom att hela tiden fråga informanterna: ”Hur 

tänkte du här?”, miniminerade jag risken med att ställa ledande frågor. Validitet handlar om i vilken 

utsträckning en metod undersöker det som skulle undersökas.
220

 Eftersom jag fick svar på mina 

frågeställningar anser jag att validiteten uppfylldes och att det var rätt sätt som undersökningen 

utfördes på. Det skulle kunna ha ökat validiteten att ha gjort intervjuer på olika skolor, eftersom 

skolor kanske har olika synsätt på när elever anses vara i matematiksvårigheter. 

                                                           
219 Kvale, S., Brinkmann, S.(2015). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
220 Kvale & Brinkemann (2015) 
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Resultatdiskussion 

Bråk har visat sig vara svårt för många elever och det kan bero på att det är ett helt nytt sätt att tänka 

på om man jämför med heltalstänkandet.
221

 Det är nya symboler, nya begrepp. Det blir mycket svårt 

för elever som har svårigheter med multiplikation eftersom mycket som har med bråktal att göra 

bygger på multiplikation, t ex förlängning av bråktal.
222

   

Eleverna i studien hade alla en svag konceptuell förståelse. Flera av eleverna i min studie visar stora 

likheter med gruppen ”Default whole number thinkers” som Pearn och Stephens döpte den till som 

inte hade förståelse för hur täljare och nämnare var sammankopplade.
223

 En av eleverna i min studie  

hade dock ingen känsla för del – del till helheten. Detta såg även Engström i sin undersökning.
224

 

Dessa elever hade lärt sig procedurerna för algoritmerna men förstod inte varför de gjorde som de 

gjorde.  

Många elever var först osäkra och gissade, men genom att ge eleverna små ledtrådar och ställa frågor 

så kom eleverna längre i sitt resonemang. När jag upprepade och frågade ”hur menar du nu?”, så 

började de fundera och ibland ställde de frågor tillbaka. 

Eleverna kunde ofta uttrycka med ord hur de hade tänkt när de löste uppgiften. Alla elever kunde inte 

visa med bild och symbolspråket för bråk var problematiskt för flera av eleverna. 

Resonemangsförmågan var problematiskt för alla som deltog i studien. Några elever hittade mönster 

och prövade om det stämde. Där visade dessa elever på resonemangsförmåga.  

I resultatdiskussionen utgår jag från huvudteman. Under varje huvudtema tas det upp hur eleverna 

har visat sin förståelse för bråk. Därefter kommer elevernas missuppfattningar och hur det har 

kommit till uttryck. 

Helhet - del 

För att eleverna ska klara den första uppgiften krävs det att de har utvecklat ett multiplikativt 

tänkande. De behöver jämföra de mindre delarna med de större delarna, och samtidigt får de inte 

tappa helheten.
225

 Det var två elever som kunde ange bråkdelarna med symbolspråk. Det visades 

genom att de skrev så här:  
 

 
 och  

 

 
 direkt i figuren till uppgift A. De andra informanterna visste att 

hela figuren var 100 %. Det som var en svårighet för många var att figuren bestod av sex delar där 

inte alla delarna hade samma storlek, många sa först 30%+30% + 10%+10%+10%+10% för de 

                                                           
221 Moss, J.(2011). Pipes, Tubes, and Beakers: New Approaches to Teaching the Rational-Numbers System. M.S, Donovan., J.D, Bransford(edit) How 

Students Learn Mathematics in the Classroom.  Washington: National Research Council. 
222 Moss (2011) 
223 Pearn & Stephens (2007) 
224 Engström (1997) 
225 Engström (1997) 
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studerade inte delarna mer än att två var större än de andra fyra delarna. Genom att ställa frågor till 

eleverna som tvingade dem att studera helheten och dess delar mer ingående så ändrade sig några av 

eleverna till följande 25 % + 25 % + 12,5 % + 12, 5 % + 12, 5 % + 12, 5 %. Det visar att genom att 

uppmärksamma eleverna på uppgiften kan de komma längre i sitt tänkande. 

Att elever bara räknar delarna utan att studera storleken ingående såg även Mitchell i sin studie.
226

 

Det var först när man frågade dem var de hade hälften av figuren som de började jämföra delarna 

med varandra, men det var fortfarande procenttänkande hos många. De som försökte med att namnge 

delarna i bråk hade svårt med det. Deras svårigheter kan bero på att de tror att det bara är nämnaren 

som anger storleken på bråket, och struntar då i täljaren. 
227

 En annan orsak kan vara att eleverna inte 

förstår att 8 gånger 1/8 är samma sak som en hel eller att de ser täljaren och nämnaren som 

oberoende av varandra. 
228

 

Resultatet visar att de allra flesta klarade av att dela in en helhet i åttondelar (uppgift B)och markera 

en andel korrekt, det tyder på att de har förstått helhet – del och att de kan andelsmodellen . Detta 

visade eleverna dels med bild, dels med hur de uttryckte sig när de skulle berätta hur de hade tänkt 

när de löste uppgiften.  När elever använder andelsmodellen kan det bli problematiskt för dem att 

addera och subtrahera bråk.  

Bråk som del av ett antal 

En del av ett antal kräver att eleven kan se ett mönster för hur de ska t ex fördela de 24 karamellerna 

för att kunna beräkna 2/3 av dem.
229

 Två elever såg ett mönster men de såg mönstret på olika sätt, en 

såg det som att en rad med karameller var en tredjedel. Den andra eleven grupperade karamellerna 

åtta, åtta och åtta men såg inte att en rad var en tredjedel.  De andra såg inget mönster och det kan 

vara en orsak till att så många av eleverna inte lyckades med uppgiften. En annan orsak kan vara att 

eleverna tror att ”av” innebär en multiplikation, och det stämmer bara ibland.
230

 Det kan också bero 

på att begreppsförmågan inom bråk är problematiskt för eleverna.
231

  

Resultatet visade att del av ett antal var problematiskt för flera av eleverna. De elever som uttryckte 

bråk som t ex en av fem klarade inte av att lösa uppgiften som handlade om del av ett antal. Eleverna 

har svårigheter med att uttrycka sig med bråkbegrepp och det blir problematiskt för dem när de inte 

har kunskaper om täljarens och nämnarens betydelse. 

                                                           
226 Mitchell (2005) 
227 Bentley (2016)  
228 Moss (2011) 
229 Löwing, M .(2009). Grundläggande aritmetik, matematikdidaktik för lärare. Lund: Studentlitteratur. 
230 Bentley (2016) 
231 Clarke & Roche (2009) 
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Bråkberäkningar med addition och subtraktion 

Det var flera av eleverna som klarade av att addera och subtrahera bråktal med varandra både med 

samma nämnare och olika nämnare. De hade strategier för hur de skulle förlänga bråktal för att de 

skulle få gemensam nämnare. Eleverna visste att det var så här man skulle göra. Några elever visar 

likheter med ”Residual whole number thinkers” som innebär att tänka vad som fattas för att bråket 

ska vara lika med en hel (1/6 + ? = 6/6).
232

 De kunde göra alla beräknar utan problem men kunde inte 

sätta ut bråktalen rätt på tallinjen. 

Några elever blev osäkra när de skulle subtrahera två bråk från varandra och någon även vid 

addition. Att de adderar eller subtraherar täljarna med varandra och gör så med nämnarna också, är 

ett vanligt fel. Det kan bero på att nämnaren inte uppfattas som en enhet, och det innebär att de inte 

har begreppsförståelsen. 
233

 Eleverna visar på ett tydligt heltalsresonemang för att de ser bråktalet 

som två heltal, t ex fyra femtedelar, där fyran är ett heltal och skrivs över heltalet fem. De ser inte 

bråket som en helhet utan separata delar.
234

 Enligt forskning verkar det behövas begreppskunskap för 

att lära in hur man adderar bråk med olika nämnare.
235

 Det är även viktigt att elever förstår 

symbolerna för bråk för att kunna göra beräkningar med bråktal.
236

  Det innebär att eleverna behöver 

veta täljare och nämnare betydelse.
237

 

Resultatet visar att elever mekaniskt kan lära sig själva proceduren för bråkberäkning utan att förstå 

täljarens och nämnarens betydelse, dock inte alla.  Flera av eleverna kunde inte namnge bråkdelar 

med symbolspråket utan uttryckte det med procent istället, men de klarade av att utföra 

bråkberäkningarna med addition och subtraktion.  

En orsak till varför eleverna inte kunde namnge bråkdelar med symbolspråket kan bero på att de fick 

börja med bråksymbolerna för tidigt.
238

 Detta är ett exempel på det kritiska perspektivet eftersom 

elevernas svårigheter kan bero på hur bråktal introducerades i undervisningen.  

Om vi utifrån dilemma - perspektivet studerar de elever som är i matematiksvårigheter och 

mekaniskt kan lösa rutinuppgifter (som innebär t ex att de kan förlänga bråktal och utföra själva 

bråkberäkningen rätt), kan man fråga sig om dessa elever måste förstå själva räkneoperationen eller 

räcker det med att de mekaniskt kan utföra olika typer av bråkberäkningar?  

                                                           
232 Pearn & Stephens (2007) 
233 Bentley (2016) 
234 Moss, J.(2011). Pipes, Tubes, and Beakers: New Approaches to Teaching the Rational-Numbers System. M.S, Donovan., J.D, Bransford(edit) How 

Students Learn Mathematics in the Classroom.  Washington: National Research Council. 
235 Jordan m fl (2013)  
236 Hecht m fl (2009) 
237 McIntosh (2009) 
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Svårigheter med att se bråk som tal 

För att klara av att använda de fyra räknesätten med bråktal behöver eleverna kunna se att bråktal 

också är tal.
239

 Till att börja med ser de bråken som en relation, operation och/eller en kvantitet. 

Anledningen till att eleverna har svårt för det är att deras tidigare erfarenhet har varit att de t ex delat 

in ett paket glass i lika stora delar, därför ser de inte till en början att bråktal också kan stå för ett 

tal.
240

 Detta kräver att eleverna behöver möta olika typer av bråktal för att de ska kunna se bråktalen 

på ett annat sätt än vad man gör med heltalen.
241

 Det är viktigt att eleverna förstår bråktal som 

mängder innan de börjar med formella bråkberäkningsalgoritmer.
242

 För många elever är t ex 

bråktalet ¾ bara ett namn på de färgade bitarna. Detta sätt att se på bråktalet förekom även i de högre 

årskurserna i grundskolan.
243

 Detta såg jag hos elev 3 i min studie genom att hen sa ” jag måste veta 

vilket svar dom har”. En vanlig bråkföreställning bland elever är att en fjärdedel är hälften av en 

halv. Det beror på att elever inte uppfattar fyra fjärdedelarna som en hel, utan som hälften av en 

andradel.
244

 I en av mina intervjuer sa en elev något liknande, att delen var en halv fjärdedel (1/8) när 

hen skulle förklara storleken på delen i uppgift A.  

Engström tar upp att en del elever har svårt att forma en enhet
245

 och det såg jag också i min lilla 

studie. En elev klarade varken a, b, g och h, däremot var hon mycket duktig på procedurer och kunde 

göra bråk liknämniga och hon löste även antalsuppgiften. Men hon såg inte mönstret utan det var 

rent mekaniskt räknande.  

Resultatet visar att elever kan utföra bråkberäkningar mekaniskt utan att de behöver förstå att bråk är 

ett tal. Däremot visade det sig att det var problematiskt för elever som inte förstod att bråk är tal utan 

bara ser bråk som delar (t ex en av fem delar som i pizzamodellen), att placera ut bråk rätt på 

tallinjen (se under bråk som en punkt på tallinjen).  

Det kan bero på vilka modeller som har använts i undervisning. Kvadratmodellen är en bättre modell 

att visa bråkberäkningar än med pizzamodellen.
246

 Detta är ett exempel på det kritiska perspektivet. 

Bråk som en punkt på tallinjen  

För att kunna uppskatta var olika bråktal kan placeras på tallinjen behöver eleven göra en 

översättning mellan symboliskt och icke symboliskt för att kunna avgöra storleken på bråktalen. Det 

                                                           
239 Engström, A.(1997). Reflektivt tänkande i matematik. Om elevers konstruktioner av bråk. Stockholm: Almqvist &Wiksell International 
240 Engström, A.(1997). Reflektivt tänkande i matematik. Om elevers konstruktioner av bråk. Stockholm: Almqvist &Wiksell International 
241 Behr m fl. (1983) 
242 Saenz – Ludlow, A.(1994). Michal´s fraction Schemes. Journal of Research in Mathematics Education, 25, 50-85. 
243 Enligt Engstöm skriver Hasemann (1987) det.  
244 Enligt Engstöm skriver Hasemann (1987) det.  
245 Engström (1997) 
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kan vara så att dessa elever inte klarar av den översättningen.
247

 De svagaste eleverna i Pearn och 

Stephens studie kunde inte se kopplingen mellan heltal och bråktal på tallinjen. De eleverna gissade 

bara och satte ut bråktalen på tallinjen utan någon strategi alls. Dessa elever behövde hjälp med att se 

kopplingen mellan halvor, fjärdedelar och åttondelar. 
248

 Att eleverna bara placerar ut bråken utan en 

strategi stämmer bra med det som kom fram i den här studien. Det var någon enstaka som visste att 

6/12 var en halv och kunde sätta ut det bråket men inte många. Det kan också vara så att de tänker 

som med heltalen och anser att ju större nämnare desto större tal, så kallat ” larger-is-bigger 

thinking”
249

 En av eleverna visste att just tolftedelar betyder att det är mycket små delar och därför 

placerade eleven det talet sist när bråktalen storleksordades i uppgift H. Eleven struntade helt och 

hållet i täljaren utan gick bara på nämnarna. Det är begreppsförståelsen som saknas, eleven förstår 

inte täljarens innebörd.
250

 

Det kan vara så att elevernas kunskaper om heltalen inte är befäst på tallinjen. Är inte det befäst får 

eleverna stora svårigheter när de ska placera ut bråktal på tallinjen. Därför uppmanar flera forskare 

till att jobba med heltalen på tallinjen innan man börjar med att låta eleverna jobba med bråktal på 

tallinjen.
251

 Fördelen med att låta elever placera ut bråktal på tallinjen var att läraren såg om eleverna 

visste t ex att 9/9 = 1. Det var flera elever i studien som inte visste detta och det tyder på att de inte 

har förståelse för täljarens och nämnarens betydelse. Därför kan det vara bra att elever får sätta ut 

bråktal på tallinjen. En annan forskare kom fram till att det var bättre att låta elever jämföra storleken 

på bråktal än att sätta ut bråktalen på tallinjen.
252

   

Resultatet visar att det var problematiskt för alla elever att placera bråktal på rätt plats på tallinjen. 

Fördelen med att låta eleverna sätta ut bråktal på tallinjen är att det syns tydligt om eleverna förstår 

att bråktalen har ett värde och inte bara ses som delar av t ex en pizza. Storleksordna bråktal handlar 

nästa stycke om. 

Bråktal i storleksordning 

De allra flesta elever i studien kunde storleksordna stambråken på rätt sätt. Det var problematiskt för 

elever när bråktalen inte var stambråk längre, t ex  2/3 och 3/8. Var flera av eleverna som ansåg att 

2/3 var ett mindre bråk än 3/8. Något liknande detta såg Pearn och Stephens i sin studie men med 

bråken 2/7 och 5/9, ungefär hälften av eleverna gjorde fel på vilket av bråken som var störst.
253

 

Forskare har kommit fram till att elever behöver jämföra bråktal med varandra för att få en känsla för 
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bråktalens storlek.
254

 Det kan tyda på att det är bra att låta elever storleksordna bråktal innan de får 

sätta ut bråktal på tallinjen. Andra forskare hävdar att det är viktigt att arbeta med procentformen, 

decimalformen och bråkformen samtidigt för att öka elevernas känsla för bråktals storlek.
255

 Detta 

visar på ett dilemma när forskarna har kommit fram till olika slutsatser i sina studier och jag som 

pedagog ska avgöra hur jag ska lägga upp undervisningen för att den ska stå på vetenskaplig grund 

och vilket av sätten som är bäst för eleverna.  

Resultatet visade att det inte var någon elev som använde sig av resttänkande vid storleksordning av 

bråktal, några elever använde sig av en halv och en hel som referenspunkter men klarade inte av att 

hålla det genom alla bråktalen som skulle storleksordnas. Några forskare kom fram till att de elever 

som använder sig av referenspunkt och resttänkande klarar av att storleksordna alla bråkparen som 

de hade med i sin undersökning.
256

  Det jag undrar är om dessa elever skulle ha klarat av att placera 

bråktalen rätt på tallinjen. 

Rätt stöd 

Vilket stöd eleven får beror på vilket specialpedagogiskt perspektiv som råder på skolan.
257

 Om 

elevens svårigheter ses utifrån det kompensatoriska perspektivet letar man efter orsaker till 

problemet hos eleven . Då kanske skolan börjar med att undersöka om eleven har ett dåligt 

arbetsminne till exempel. Men om det istället råder det kritiska perspektivet studerar man t ex hur 

undervisningen kan ändras för att passa eleven.
258

  

Där jag gjorde intervjuerna hade skolan behovskonferenser där alla undervisande lärare som hade 

eleven som var i svårigheter träffades. Skolan började alltid med anpassningar och om det fungerade 

så behövdes det inte utredas om det fanns medicinska eller psykologiska orsaker.
259

 Detta innebär att 

skolan börjar utifrån det kritiska perspektivet och om det behövs tänker skolan även utifrån det 

kompensatoriska perspektivet. Det visar att det kan vara svårt att inte tänka utifrån det 

kompensatoriska perspektivet även om utgångspunkten är i det kritiska perspektivet. 

Pearn och Stephens kom fram till att det var viktigt att be eleverna att visa sitt bråktänkande med 

hjälp av tallinjen. Genom att intervjua elever kan specialläraren höra hur eleven uttrycker sig och 

resonerar utifrån tallinjen och identifiera elevens eventuella missuppfattningar om bråk.
260

 Redan 
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under intervjun kan specialläraren hjälpa eleven att korrigera sina missuppfattningar om bråk.
261

 Men 

forskarna kom fram till att just heltalstänkarna var svårare att korrigera.
262

 Då uppstår det ett 

dilemma. Hur ska stödet se ut för heltalstänkarna? Detta såg jag inget klart svar på, men ett sätt var 

undersöka om eleven behärskade tallinjen med större heltal och utifrån detta gå vidare. Om eleven 

kan det var det svårare att veta hur specialläraren skulle gå vidare för att bryta elevens inkorrekta 

mönster. Själv tror jag att man kommer långt med att intervjua eleven när hen sitter och löser 

bråkuppgifter och utifrån det försöka hitta vägar förbi svårigheterna tillsammans med eleven.   

Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att studera hur eleverna placerade ut oegentliga bråk och bråktal som stod i 

blandad form på tallinjen. Det vore även intressant att undersöka om elever kunde placera ut ½ på 

tallinjen för att se om det var 6/12 som gjorde det problematiskt för eleverna. Dessutom skulle det 

vara intressant att studera om elevernas förståelse skulle öka om de fick använda sig av kuber och 

bygga bråkbilder och förlänga bråktal med hjälp av kuber. Skulle man i så fall se samma sak som i 

den norska studien där eleverna byggde kongruenta chokladkakor? I en sådan studie skulle jag vilja 

ha med de svagpresterande eleverna för att se om de utvecklade sitt bråkkunnande. 

Slutsats 

Det är viktigt att variera uppgifterna och att tänka på hur man säger bråken, om lärare och elever hela 

tiden uttrycker sig t ex tre av fyra så lär eleverna få problem med tallinjen enligt några forskare. Det 

är viktigt att jobba med decimaltal samtidigt med bråktalen och koppla det till procent. Eleverna 

behöver lära sig att vilket tal som helst kan placeras på tallinjen oavsett om det är negativa tal, 

positiva tal, decimaltal eller bråktal. Det är viktigt att de först behärskar heltalen på tallinjen, för om 

de förstår det är det lättare att placera decimaltal och bråktal på tallinjen. 
263

 

Eleven måste ha sin uppmärksamhet direkt riktad mot de egenskaper som modellen är baserad på. De 

behöver få möta olika modeller för olika typer av bråktal som antal, längder och del- helhet. Detta 

för att de inte bara ska hänga upp sitt kunnande på bekanta bilder, utan få den begreppsliga 

förståelsen och inte bara procedurkunnande.
264

 Eleverna visar på bristande begreppförståelse och är 

osäkra på vad som är delen av helheten. Därför behöver eleverna få arbeta med att dela upp olika 

sorters helheter, t ex med olika former som cirklar, trianglar och parallellogrammer där delarna inte 

har samma form.
265

  Dessutom hänvisar Behr m fl till andra forskare som menar att barn som först 
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uttalar det representerade bråktalet och sedan skriver ner bråktalet med bokstäver innan de 

matematiska symbolerna introduceras sällan gör misstaget att vända på täljaren och nämnaren.
266
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Bilagor  

Bilaga 1 - bråktest 



  
 

 

 

 

 

  



  
 

 

Bilaga 2 - intervjufrågor 

Exempel på intervjufrågor som ställdes under intervjun 

 Hur tänkte du? 

 Hur vet du det? 

 Kan du berätta hur du tänkte här? 

 Kan du visa med bild också? 

 Kan du göra beräkningen också? 

 Kan du sätta ut en 6/12 på tallinjen? 

 Var har du en halv på tallinjen? 

 Kan du sätta ut 9/9 på tallinjen? 

 Hur tänkte du när du storleksordnade bråken?  

 Kan du skriva bråket i blandad form också? 

 Var har du en hel på tallinjen? 

 Kan du använda en annan figur istället för cirkeln? 

 

 

  



  
 

 

Bilaga 3 – exempel på hur bearbetning av materialet gått till 

Bearbetning av materialet utifrån huvudteman för att hitta mönster och upprepningar till underteman. 

Del - helhet 

A. Alla färgade bitarna tillsammans är en hel. Hur stor del är den bruna respektive den röda delen. 

 

Elev 2 
E: Kan man säga typ en komma fem delat på fyra? En 

hel eller någonting sånt? 

I: Vad tänker du på som är 1,5? 

E: ”Om jag sätter ihop dom här blir dom lika stora 

som den blå och den bruna och den med, den röda och 

gula om man sätter ihop dem blir de lika stora. Om 

man t ex delar på halva som den är delad så är det en 

halva av en hel.”  

I: Hur många bitar har du då totalt?  

E: Fyra  

I: Vad är då en värd av dem?   

E: En del av en fjärdel. Asså jag vet inte hur jag ska 

säga det där.  

I: Har du någon ide hur du ska dela in den där biten 

så alla är  lika stora som den röda delen.   

E: Ja genom att dela på den mörkblå och den bruna . 

Då blir det tre åttondelar. 

I: Hur tänkte till att det blev tre åttondelar?  

E: Den bruna delar jag i två och den mörkblå två delar 

för att få lika stora bitar, den röda blev ,1,8 (ändrar 

sig) en delat på åtta, en åttondel. Dom två bruna och 

den röda blir 3 åttondelar 

 

 

 

Här såg inte eleven hela figuren som en hel. Hon såg den 

bruna och den blå delarna som en hel.  

 

Här kan det vara så att eleven har inre bilder på hur bråktal 

ser ut och därför inte studerar alla delarna först utan säger det 

som eleven har en föreställning om.  

 

Eleven blandar ihop täljaren och nämnaren, saknar 

begreppförståelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket osäker på symbolspråket 

Elev 3  
E: halva är femti, halva av femti är..  25% (använder 

miniräknare) 

I: Hur mycket är 25% i bråk? 

E: jag vet inte!, är bråket 0,25?Den biten är 12,5 

(använder miniräknare) 

 

 

Eleven ser både helheten och delarna.  

 

Saknar begreppförståelse, kan inte skriva delarna med bråk 

utan tänker i procent.  

Elev 5 
E: hela biten är 100%, båda två bitarna måste vara 

30% och de andra bitarna är 10% (menade de små) 

 

 

Här vet eleven att alla delarna tillsammans är 100%. 

Uppmärksammar även att två delar är större än de andra och 

att de små delarna är lika små. Men uppmärksammar inte att 

de fyra små delarna tillsammans bildar halva figuren.  

Saknar begreppförståelse.   
 

Elev 6 
I: Kan du säga hur står den biten är om du tänker på 

att alla de här bitarna bildar en hel.  

E: Mmm den här är ungefär .. femton procent ser jag 

det här som, och den ser ut som trettioprocent.  

I: Vad blir de två delarna tillsammans?  

E: 50 % . 

I: Om de här två bitarna är 50% . Hur mycket blir 

den då? 

E: 25 %  , fyra av fem 

 

Saknar begreppförståelse om bråk.  

 

 

Ser inte att alla delarna tillsammans ska vara 100%. Men med 

hjälp av mina frågor började eleven studera figuren mer 

ingående och kunde då se att två delar var 25%. Kan inte 

skriva 25% med bråk, försöker med att säga fyra av fem. 

Har svårt för att hantera en del av en hel.  
Saknar symbolspråket  



  
 

 

B. Färglägg en åttondel av figuren.  

 

 

Elev 1  
 
E: Den är en hel menar 

du och jag ska dela 

dem i åttondelar eller?: 

Är det inte så eller? 

(eleven delade in 

figuren i två lika stora 

delar först och sedan gör hon den ena halvan till 

åttondelar. Och färglägger alla åtta) 

I: Ja, du har färglagt åtta bitar. Om du ser till 

fördelningen här, eller hur mycket den är av hela 

figuren. 

E: Det är ju hälften.   

I:Och vad blir det om vi färglägger alla 16. (gör det) 

Vad har vi då? 

E: En sextondel av figuren. 

I: Har vi alla? 

E: Ja. 

I: Hur skriver man det, en hel, med sextondelar 

E: Blir det inte så 16/16 och då är det en hel. 

 

 
Eleven vet att alla delar ska vara lika stora i figuren. 

 

Eleven verkar tolka 1/8 som åtta delar, eleven var helt 

säker på att hon hade skuggat 1/8.  

 

Saknar begreppförståelse förstår inte nämnarens betydelse. 

 

 

   

 

 

 

Samma sak när vi skuggade alla 16 delarna, så sa eleven 

1/16. 

 

 

 

Men visste att en hel kunde skrivas som 16/16 men 

kopplade det inte till figuren. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Delade inte in figuren i åttondelar. Ser ut som femtedelar. 

Saknar begreppförståelse. 

Förstår inte nämnarens betydelse. 

 

 

 G. Stefan har ett trädgårdsland där han odlar olika grönsaker. Morötter på 1/3 av sitt trädgårdsland. 

Han odlar också majs på ¼ av trädgårdslandet och lök på 1/6. På den del som är kvar odlar han 

potatis. Rita i bilden här nedanför hur odlingarna är fördelade i trädgårdslandet.  

Elev 1 
E: Jag tänkte så här, 3 plus 4 plus 6 och det blev 13.  

 

 
 

 
Här adderar eleven ihop nämnarna med varandra (det gör 

hon inte när det är rena beräkningsuppgifter). 

 

Delade in figuren i fjorton lika stora delar på ett ungefär, såg 

att det blev en del för mycket och den strök hon och använde 

inte den när hon ritade in fördelningen av grönsakerna. Vet 

att alla delarna bildar helheten. Glömde helt bort att det 

skulle vara potatis också. 

 

Det nämnaren visar är så många delar som hon markerar. 

Har inte förstått varken nämnarens eller täljarens betydelse. 

 

Elev 2 
E: Jag delade in landet i tre delar först, de är morötter, 

den andra är majs.  

Förstår att delarna ska bilda helheten.  

 

 



  
 

 

I: Hur mycket blir det kvar till potatisen? 

E: Tio delar av alla delar. 

 

 
 

(delade först hela figuren i tre lika stora delar och 

första tredjedelen gör hon tre delar i, nästa tredjedel 

gör hon till fjärdelar och sista till sjättedelar.) 

 

 

Vet inte hur många delar figuren har totalt. 

 

 

 

Börjar med att dela in figuren i tre lika stora delar.  Men sen 

tappar eleven helheten. För tar nästa tredjedel och delar in 

dem i fjärdedelar och sista tredjedelen delas in i sjättedelar . 

 

 

Förstår att alla delar ingår i det hela. Visar att hon förstår 

täljaren och nämnarens betydelse för de enskilda bråktalen 

men det kan bero på att det är stambråk.  

 

 

 

Elev 4 

 
 

 
Förstår inte att delarna bildar helheten. Ritar var för sig och 

glömmer bort potatisen. 

Försöker få delarna lika stora. 

Har förstått täljaren och nämnaren betydelse för enskilda 

bråktal . 

 
 

 

Elev 5 
 

Förlängde 1/3; ¼; 1/6 till tolftedelar 

 

 
 

 
Förlängde alla bråktalen till tolftedelar men kunde inte 

använda sig av det när eleven skulle börja rita upp 

fördelningen.  

 
Eleven delade först figuren i två halvor och ena halvan blev 

sjättedelarna. Sjättedelarna är större än tredjedelarna och 

fjärdelarna. Har förstått täljarens och nämnarens betydelse 

för de enskilda bråktalen, men kan inte koppla ihop dem till 

hela figuren. .  

 

 

Elev 6 
E: Det här tänkte jag att med morötter är ju tre stycken 

och skulle ta en. 

 

 

 

 

 

Ritar in tredjedelar, sjättedelar och fjärdelar i figuren och 

potatis blir det som är kvar. 

 

 

Ser inte till hela antalet rutor när eleven ritar in fördelningen.   

Saknar begreppförståelse.  

Har inte förstått täljarens betydelse 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

J. Ringa in 2/3 av karamellerna 

Elev 3 

 
 
 

 
Eleven grupperar dem tre och tre, som nämnaren 

visar. Och markerar två karameller som täljaren 

visar till en början.  

 
Kan inte använda bråket som en operator. 

Inte förstått sambandet mellan täljare och nämnare. 

 

 

Elev 5 

 

 
Markerar två karameller som täljaren visar men förstår 
inte nämnaren.  
 
Kan inte se mönstret 
 
Kan inte använda bråket som en operator 

Inte förstått sambandet mellan täljare och nämnare. 

 
Elev 6 
 

 

 
 
 

Eleven tänkte två + två+ två för täljaren var 2 och 

nämnaren visade tre och då skulle man ta två karameller 

tre gånger. 

Inte förstått täljarens och nämnaren betydelse och kan 

inte se sambandet mellan dem.. 

Kan inte se mönstret och kan inte använda bråket som en 

operator 

 
 

Elev 7 

 

 

 
 
Ringar in som täljaren och nämnaren visar 

Inte förstått täljarens och nämnaren betydelse och kan 

inte se sambandet mellan dem.. 

Kan inte se mönstret och kan inte använda bråket som en 

operator. 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

Räknehändelser 

C.  Skriv en räknehändelse till 1/5 + 3/5 

Elev 2 
E: jag köper en äppelpaj säger vi. Då delar vi den i fem 

delar. Då äter jag fyra av bitarna av de fem, och sista 

biten delar jag i tre bitar. Då äter jag bara en av de tre. 

Jag vet inte asså. 

I: Ska vi rita din paj då? Det här är din paj? 

E: ja, den är jättedålig (ritat en cirkel och fick inte 

bitarna lika stora) 

I: tror du det blir lättare med en sån här figur,(pekar 

på en rektangel) 

E: Ja. 

E: En av fem, åt en av tre (hade markerat 3/5 i figuren) 

och sen så, tillsammans åt jag fyra femtedelar 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Vet att delarna ska var lika stora, men spontant ritar eleven 

en cirkel, pizza modellen. Ändrar först modell när hon får 

ett förslag på en enklare modell. 

 

 

Har svårt för att namnge bråken på rätt sätt. Kan bero på 

att eleven eventuellt har svårt att hålla kvar sin tankegång. 

Saknar begreppförståelse, tänker inte bråken som 

femtedelar utan, en av fem. Kan tyda på någon form av 

heltalstänkande. 

 

Elevens bilder visar hennes tankegång som hon hade svårt 

att uttrycka i ord.  

 

Hade eleven bara ritat utan förklarat kunde man som lärare 

ha missat att eleven inte kan uttrycka bråkdelen på rätt sätt 

muntligt.  

 

I bilden visar eleven att hon har förstått täljaren och 

nämnarens betydelse.  

 

Elev 3 

E: Vi är fem personer, varsin människa ska få en 

bit.  

I: Hur mycket har ni ätit totalt när ni har ätit 1/5 

och 3/5? 

E: tillsammans 

E: en bit äter en människa och så har vi ätit tre st 

till, tillsammans fyra av fem.  

 

 

 

Här har hon inte riktigt kopplat ihop berättelsen med rätt 

bråktal. 

 

Med hjälp att fokusera på bråktalen får hon ihop en enkel 

berättelse . Kommer fram till 4/5 men har skrivit ¾ där det 

skulle ha varit 3/5. 

 

Det tyder på att eleven är osäker eller har svårt att hålla 

fokus på uppgiften. Kan också bara ha sett tre fjärdelar för 

att 1/5 var redan markerad och då fanns det fyra delar kvar 

och därför skriver ¾ när hon har skuggat tre stycken (för 

dessa skuggade eleven från höger till vänster). 

 

Förstår täljaren betydelse  

Elev 6 

E: En femtedel av en pizza, tre femtedelar av en pizza. 

Min kompis äter en femtedel, tre femtedelar äter jag. 

Vid beräkning: 20% + 60% = 80% 

 

 
Uttrycker bråktalen rätt men kan inte skriva det med 

siffror utan går över till vad bråktalen motsvarar i procent 

och utför additionen rätt. Kunde inte visa med bild. Saknar 

symbolspråket för bråk.  

 

Elev 7 
E: Vi delar ett äpple i fem delar, och en femtedel är 

målad, så tar vi plus och delar vi den här med tre, alltså 

tre femtedelar av den här äpplet, så tar vi plus, så blir det 

fyra femtedelar. 

 
Förstår  täljarens och nämnarens betydelse 

 

Osäker på symbolspråket, säger delar vi den här med tre 

och då menar eleven 3/5.  

 

 



  
 

 

 
 

 

F. Skriv en räknehändelse till 4/5 – 1/3, och eventuellt med bild 

Elev 4 
E: Vi kan säga fem träd, av dom ska jag ta bort fyra träd. 

Sen har jag tre träd och ska ta bort ett träd. 
 

 
 

 

Har inte förstått vad som sker vid subtraktionen med bråk. 

Den här eleven kunde själva proceduren men visar genom 

sitt resonemang och bild att hon inte vet varför man t ex 

gör bråken liknämniga först för att sedan kunna subtrahera 

bråktalen. 

Har inte förstått att 1/3 ska subtraheras från 4/5. 

Elev 6 
E: fyra femtedelar av skolan är i skogen och en tredjedel 

är sjuka 

 

Kunde inte rita en bild men uttrycker bråktalen i ett 

sammanhang men nämner inget om räknesätt. Antyder att 

eleven använder bråktalen som operator men anger inga 

antal. Eleven kunde inte förklara mer än så här. Det kan 

bero på att eleven helst tänker i procent. Visar ingen 

begreppförståelse eller procedurkunskap. 

 

Elev 7 
E: Den här bröden är delade i fem delar och fyra 

personer fick varsin del och då är det en del kvar. Och på 

den andra är det ett mindre bröd som är delat i tre, och 

en person fick en del. 

 

 

 

Har inte förstått vad som sker vid subtraktionen med bråk. 

Den här eleven kunde själva proceduren men visar genom 

sitt resonemang och bild att han inte vet varför man t ex 

gör bråken liknämniga först för att sedan kunna subtrahera 

bråktalen 
Har inte förstått att 1/3 ska subtraheras från 4/5. 

 

 

Addition och subtraktion med bråktal 

Beräkningsuppgifterna med samma nämnare  

D. Hur mycket behöver du lägga till för att additionen ska stämma? 1/6 +    = 6/6 

Elev 3 
I: Vad har du här? 

E: En sjättedel, en bara  

I: Ja, vad står det här uppe? 

E: Sex o sex 

I: Hur många har du då? 

 
 
Har svårt att hålla fokus på uppgiften, hon tappar ”tråden” 

 

 

 



  
 

 

E: Sex, sex av sex, så det blir tolv, nä? 

E: Vad ska jag rita för något? En sån här?(pekar på en 

rektangel) 

I: Rita där du kan ha dina sjättedelar i? 

E: En låda? Mm ska jag skriva så där? 

I: Hur mycket ska du lägga till om du har en sjättedel, 

och det ska bli en hel figur? 

E: Jag ska lägga till fem stycken till eller hur? Vad ska 

jag skriva? 

I: Vad har du för delar nu? 

E: Sex 

Osäker på täljaren och nämnaren betydelse. 

 

 

 

 

Saknar symbolspråket för bråk.  

 

Genom sin bild kom hon fram till fem sjättedelar.  

 

I.  Beräkna 11/20 + 15/20  

Elev 3 
E: Elva plus femton och så ska det vara tjugondelar 

båda. Sen ska jag göra så. Det går inte! 

I: Gör det inte? 

E: Jo grejen är att det blir lite fel. Det blir 26 

tjugondelar. Det är fel för det går inte att ha 26 där uppe, 

och 20 där nere. 

I: Hur mycket vill du ha max här uppe? 

E: Under tjugo ska det vara, tror jag. Därför känns det 

fel för det är mer där. 

 
Eleven vet hur hon ska göra beräkningen, men blir osäker 

när hon ser att täljaren är större än nämnaren. 

 

Saknar begreppförståelse och brister i taluppfattningen 

 

Elevens  tänkande bygger på helhet och delar av helhet 

Elev 6 
E: Om jag kan beräkna? 

I: Ja, räkna ut vad det blir alltså. 

E: tjugo plus tjugo blir 40, elva plus femton blir tjugosju 

va? 26, 26/40  

 

 
Saknar begreppförståelse  

Använder heltals strategi vid bråkberäkningen 

Saknar procedurkunskap 

Elev 7 

 
 

 
Den här eleven gjorde alla beräknar helt rätt och den enda 

som kunde skriva bråket i blandad form. Var mycket säker 

på själva procedurerna och visade på förståelse för 

blandad form. Dock hamnade det långa lodräta sträcket 

lite fel. Eleven har procedurkunskap. 

 

Beräkningsuppgift med olika nämnare  

(De elever som inte kunde hitta på en berättelse fick göra beräkningen istället.) 

E. Beräkna 2/3 + 1/9  

Elev 3 
I: Har du hört talas om att man kan förlänga och förkorta. 

E: Ja,  
Gör sedan så här 2/3 + 1/9 = 2/9 + 1/9 = 3/9           

(3 gånger 3 =9) 

 
 

 
Efter frågan kom eleven på att det var förlängning och 

visste att det var nämnaren man studerade för att få samma 

nämnare. Osäker på proceduren, missar att förlänga 

täljaren.  Men utför själva additionen rätt. 

Elev 5 
E: själva siffran som ska läggas till, alltså gångra med vet 

jag inte.  

I: Du ser att du har 3 där och 9 där, hur kan du få tre till 

 
Här visste eleven att man skull förlänga men inte med 

vilket tal.  

Men med lite hjälp löste eleven det. Lite osäker på 



  
 

 

nio. 

E: Gångrar med 3, mm får 7/9 

 

metoden, när vi pratade om det var han van vid att 

förlänga bägge bråktalen och inte bara ett av bråktalen. 

Det hade också gått men det kunde eleven och det kan 

eventuellt bero på begränsad taluppfattning och/eller  

osäker på multiplikation. Hade inga problem med att 

utföra beräkningen efter förlängningen. Så själva 

additionen utfördes på rätt sätt, så viss procedurkunskap 

har eleven. 

Elev 6  
2/3 + 1/9 = 3/11 

 

 

Adderar täljare med täljare och nämnare med nämnare. 

Saknar begreppförståelse och procedurkunskaper. 

Har ett heltalstänkande.  

 

F. Beräkna 4/5 – 1/3 

Elev 5 
E: Jag tänker att det är minustecken så förlänger man inte, 

eller plussa eller vad säger man addera.ja, då adderar man 

inte längre utan subtraherar, ta minus i stället. 

I: Du pratade förut om att förlänga det kan du även göra här. 

E: fyra kanske, då blir den tolv och den tjugo, då är det inte 

lika. 

I: Du kan få den till femton och den också. 

E: aha tio gånger fem 

I: Vad ska du multiplicera den med för att få femton. 

E: Fem.  

Kommer fram till 7/15 

  
Osäker på proceduren, var säker när det var addition 

men mycket osäker när det var subtraktion istället. 

 

 

 

Ser inte vilket tal som ska multipliceras med för att 

nämnaren ska bli lika  

 

Behöver hjälp med att fokusera på uppgiften, tappar lätt 

”tråden”.  

 

Elev 8 

E: Det kan ju vara så att man tänker fyra minus en och fem 

minus är tre, då blir det tre andelar. Fyra femtedelar är 

nästan en hel, om man tar bort en tredjedel. Jag har det inte i 

hjärnan just nu men vet att man kan ta fyra minus två och fem 

minus tre.  

Kommer fram till 3/2 

 
Saknar procedurkunskap när bråktalen har olika 

nämnare. Brister i taluppfattningen eftersom eleven inte 

reagerar på att tre andelar är större än de andra bråktalen 

som skulle subtraheras.  

Elev 6 

80% - 30% = 50% 

 

 

Storleksordna bråk och tallinjen 

H. Storleksordna följande bråktal 
 

 
  ; 

 

  
 ; 
 

  
 ; 
 

 
 ; 
 

 
 ; 
 

 
 ; 
 

 
    

Elev 2 
 

 
 

 

Ett till större/större tänkande. 

Har inte förstått bråkformen, 

täljaren och nämnaren. 

Bråkets placering styrs dels av 

talet i täljaren,  t ex  ¼ placeras 

efter ett, så alla stambråken 

placeras efter ettan. 3/8 efter 

trean på tallinjen.  

Detta kan tyda på att eleven inte 

ser  bråken som tal. 

Saknar begreppförståelse 

Saknar begreppförståelse för 

eleven kan inte se sambandet 

mellan täljaren och nämnaren. 



  
 

 

 

Elev 5 

 
6/ 12   3/8  1/6  1/5   1/4  2/3   9/9 

 

 
 
 

Vid storleksordningen av bråken 

visste eleven att tolftedelar är 

mycket små bitar, men struntar 

helt i täljaren vid jmf av 

bråktalen. 

Stambråken placerar ut utifrån 

att sex är ett större tal en 5 och 

4. Dock så bryts det sättet att 

tänka på när det inte är stambråk 

längre. I alla fall mellan 6/12 

och 2/3. Mellan 3/8 och 6/12 

stämmer det med större till 

större tänkande. 

Eleven visste att 6/12 ekvivalent 

med ½. 

Brister i taluppfattningen 

Saknar begreppförståelse för 

eleven kan inte se sambandet 

mellan täljaren och nämnaren. 

Kan också vara så att eleven 

inte har arbetat med tallinjen så 

mycket så det är därför eleven 

är mycket osäker för att det är 

en ovan uppgift. 

 

 

Elev 3 

 
 

 
Ett större till större tänkande , 

utom på 6/12 som eleven visste 

var samma sak som en halv. 

Brister i taluppfattningen 

Elev 6 

 
 

 
Eleven tänkte i procent och 

försökte haka upp det på bråktal 

som eleven kände igen. Visste 

inte att 6/12 var ekvivalent med 

½. 9/9 ansåg eleven vara 90 % 

för 90/90 var samma som 9/9.  

Har inte ett heltalstänkande. 

Kan se samband mellan bråktal 

och procent. Brister i 

taluppfattningen.. 

 

 


