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Detta examensarbete är en kvalitativ empirisk studie av högstadieelevers bilder av bråktal, baserad på intervjuer med 
två fokusgrupper. Totalt har nio elever i årskurs 7 och 9 deltagit i studien. Resultatet presenteras utifrån olika teman 
funna genom en innehållsanalys, samt utifrån bråkets fem ansikten (Löwing och Kilborn, 2002) och den duala 
begreppsbilden (Sfard, 1991). I studien visas att eleverna i stor utsträckning relaterar bråktal till procent. Därtill 
representerar eleverna huvudsakligen bråktal med en uppdelad cirkel. Resultaten exemplifieras med intervjuexcerpter 
samt elevernas anteckningar och bilder.  

Studien bygger även vidare på ett tidigare examensarbete där en litteraturstudie gjordes på samma tema (Wahlström, 
2018). 
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1 Inledning 

Vad betyder egentligen 
2

3
 ? Bråktals betydelse, funktion och hur beräkningar med dessa kan 

hanteras är en del av skolans undervisning inom matematik och anses vara något som alla ska 

kunna efter avslutad grundskola. Studier visar på att bråktal ofta missförstås av elever 

(Wahlström, 2018). Detta examensarbete - en kvalitativ empirisk undersökning - handlar om 

elevers bilder av bråktal. 

Bråktal ska behandlas i matematikundervisningen i årskurs 7-9. I det centrala innehållet i 

kursplanen under rubriken ”taluppfattning och tals användning” står: ”Reella tal och deras 

egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer” och ”Centrala 

metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning 

samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i 

olika situationer” (Skolverket, 2019, s. 58). Elever i årskurs 7-9 ska alltså, enligt gällande 

styrdokument, både förstå bråks egenskaper och kunna göra beräkningar med bråk. 

Löwing och Kilborn (2002) betonar vikten av en god förståelse för bråktal genom att peka 

på de svårigheter som har uppkommit då bråkräkning under en tid tonats ner i skolan. De 

beskriver att detta lett till stora problem för eleverna vad gäller multiplikation och division, 

både med tal i bråkform och tal i decimalform. Ett exempel som visar på de svårigheter som 

kan uppstå då bråkkunskaper saknas beskrivs av Löwing (2006). Hon beskriver hur hon, 

under en klassrumsobservation, sett hur en lärare låtit elever hoppa över vissa delar om 

bråkräkning med anledning av att de skulle komma snabbare framåt i boken. Detta ledde 

enligt Löwing (2006) till att eleverna inte kunde förstå uppgifter om procent då dessa 

förutsatte en förståelse av bråk. Om detta skriver Löwing (2006) att det uppkommer problem i 

matematikundervisningen om eleverna saknar förkunskaper och läraren inte vet att dessa 

förkunskaper krävs. Utifrån att bråktal är en viktig förkunskap för många andra områden i 

matematiken blir denna studie av elevers bilder av bråktal av relevans för lärarprofessionen. 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis ett antal, för studien, centrala begrepp. Därefter 

presenteras olika teorier och resultatet av en tidigare studie, vilka ligger till grund för 

utformandet och analysen i denna studie. Först presenteras Löwing och Kilborns (2002) 

kategorisering av bråkets olika betydelser, bråkets ansikten. Därefter presenteras begreppet 

den duala begreppsbilden som är ett sätt att beskriva elevers begreppsbilder av olika fenomen 

inom matematiken (Sfard, 1991). Detta följs av en inblick i hur bråkbegreppet behandlas i det 

nationella bedömningsstödet Diamant. Avslutningsvis beskrivs delar av den litteraturstudie av 

Wahlström (2018), som ligger till grund för detta produktionsarbete.  
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1.1.1 Centrala begrepp 

Ett bråk definieras av Kiselman och Mouwitz (2008) som ett uttryck skrivet på formen 
𝑎

𝑏
 eller 

𝑎 𝑏⁄  där a är den så kallade täljaren och b kallas för nämnaren. Ett tal som skrivs på detta sätt 

sägs vara skrivet i bråkform (Kiselman & Mouwitz, 2008). Om både täljaren och nämnaren är 

heltal och nämnaren inte är noll är bråket ett rationellt tal. Alla bråk som behandlas i denna 

studie är rationella tal. 

Begreppet bild används i detta arbete för det som går att säga om hur elever ser på, 

beskriver och representerar bråktal. Begreppet bild används här på ett öppet sätt för att kunna 

inkludera olika resultat som kan komma av en kvalitativ studie, till skillnad från exempelvis, 

det ofta mer väldefinierade begreppet, begreppsbild som bland annat har beskrivits av Sfard 

(1991) och presenteras nedan. 

1.1.2 Bråkets fem ansikten  
Löwing och Kilborn (2002) beskriver olika sätt att förstå och använda bråk som att bråket har 

olika ansikten. De skriver att kunskap om dessa olika ansikten är bra för den som ska planera 

och undervisa om bråk. De skriver även att en egen förståelse för detta är en bra grund för att 

kunna förstå elevers uppfattning av bråk. Löwing och Kilborns (2002) beskrivning av bråkets 

fem ansikten sammanfattades av Wahlström (2018) som: 

Bråket som tal. Varje bråk har en plats på tallinjen. På så sätt går även att se att till 

exempel bråket  
2

5
 och decimaltalet 0,4 representerar samma tal. 

Bråket som en del av en hel. 
2

5
 av en pizza innebär att hela pizzan delas i fem lika 

delar av vilka en tar två.  

 

Bråket som en del av ett antal. 
2

5
 av ett antal, till exempel 20, innebär att du först 

delar upp 20 i 5 lika grupper för att får veta att 
1

5
 är 4. Därefter tar du två sådana 

grupper för att få veta att 
2

5
 av 20 är 8.  

 

Bråket som proportion eller andel. Ett exempel på bråket som proportion är en 

ritning i skalan 
2

5
. Här kan till exempel inte hävdas att det skulle vara samma sak som 

1

5
+

1

5
 då 

2

5
 i det här fallet är just en proportion och inte ett tal. Att skalor inte alltid 

kopplas till bråk kan bero på att de ofta skrivs på formen a:b istället för 
𝑎

𝑏
. 

Bråket som förhållande. Här förhåller sig två saker som 2 till 5, till exempel 2kg 

salt för 5kr. Lägg här märke till talens två olika enheter. Förhållandet kan hjälpa oss 

att ta reda på priset för ex. 4 kg salt. (Wahlström, 2018, s. 2) 

1.1.3 Den duala begreppsbilden 
Den duala begreppsbilden beskrivs av Sfard (1991). Hon hävdar att det finns två olika sätt att 

förstå ett matematiskt begrepp, två olika begreppsbilder. Dessa är den strukturella bilden och 

den operationella bilden. Sfard (1991) beskriver att den operationella begreppsbilden, i vilken 

begreppet ses som en process, vanligtvis är hur elever till en början förstår ett begrepp. 

Begreppsbilden kan förväntas utvecklas från den operationella bilden till den strukturella 
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bilden, då det matematiska begreppet ses som ett objekt. De båda olika sätten att se på ett 

begrepp beskrivs av Sfard (1991) som två sidor av samma mynt och hon argumenterar för att 

båda bilderna komplimenterar varandra och är nödvändiga för inlärning och problemlösning. 

Det är således viktigt att elever inte stannar vid den operationella bilden av ett matematiskt 

begrepp utan även utvecklar den strukturella bilden.  

1.1.4 Bråk i det nationella bedömningsstödet Diamant 
Diamant är ett bedömningsstöd inom matematik som har utvecklats på uppdrag av Skolverket 

(Löwing, 2016). I en rapport beskriver Löwing (2016) hur diagnoserna som utgör Diamant 

har arbetats fram. Hon beskriver att matematikens didaktiska struktur analyserats med hjälp 

av didaktisk ämnesteori och argumenterar med detta för att diagnosmaterialet bygger på 

vetenskaplig grund. Materialet består av 127 diagnoser som ska visa elevers kunskaper om 

olika begrepp inom den grundläggande matematiken och är utvecklat av Löwing, Bennet, 

Fredriksson och Frisk (Löwing, 2016). 

Något för denna studie relevant ur materialet Diamant, är de strukturscheman som Löwing 

(2016) skriver är resultatet av en didaktisk ämnesanalys. Dessa strukturscheman finns över 

större områden såväl som för enskilda begrepp. Enligt strukturschemat för området rationella 

tal är bråk det som inleder området då kunskaper om bråk enligt stukturschemat är 

nödvändiga förkunskaper för tal i decimalform, samt proportionalitet och procent (Skolverket, 

2013, s. 1 & 6). Vad gäller strukturen för det mer avgränsade området ”Bråk” inkluderas här 

”En del av en hel”, ”Flera delar av en hel”, ”Del av ett antal”, Bråk som tal”, ”Taluppfattning 

av bråk”, ”Addition och subtraktion av tal i bråkform” samt ”Multiplikation och division av 

tal i bråkform” (Skolverket, 2013, s. 7). Enligt strukturschemat här bygger delarna på 

varandra på följande sätt: Bråket som del av en hel är en nödvändig förkunskap för både 

bråket som del av ett antal och bråket som tal. Bråket som tal är i sin tur en nödvändig 

förkunskap för de olika räkneoperationerna med tal i bråkform. 

1.1.5 Tidigare litteraturstudie 
Som grund för detta arbete ligger en tidigare gjord litteraturstudie i vilken sex vetenskapliga 

artiklar studerats för att redovisa forskningens bild av elevers förståelse av bråktal 

(Wahlström, 2018). I litteraturstudien utgår Wahlström (2018) bland annat från Sfards 

ramverk för att kategorisera de funna begreppsbilderna. Här visar analysen av studerad 

litteratur på att den operationella bilden är mycket vanligare än den strukturella. Den 

strukturella bilden av bråk är tillsynes ovanlig bland elever. Litteraturstudien visade att det 

vanligaste är att bilden av bråk, i enighet med Sfards teorier utvecklas från operationell till 

strukturell, med undantaget av en artikel ur studien där Bempini och Vamvakoussi (2015) 

visar på hur en elev kan beskrivas ha en strukturell bild av bråk utan att besitta operationella 

kunskaper. 

Vad gäller bråkets fem ansikten beskriver Wahlström (2018) att bråket som en del av en 

hel är det som enligt forskningen framstår som den bästa beskrivningen av hur elever 

vanligtvis ser på bråktal. Många elevers bild verkar vara begränsad hit. Bråket som del av ett 
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antal framkommer även detta vara en bild som finns hos elever, om än i mycket mindre skala. 

Vad gäller bråket som tal visas på att tidigare studier på ämnet tyder på att detta är något 

elever har svårigheter med. Bråket som proportion eller andel samt bråket som förhållande är 

inget som studiens resultat eller analyser säger något om. 

I en av studierna som presenteras av Wahlström (2018) behandlar Herman et al. (2004) 

elevers syn på bilden av symbolen tal-bråkstreck-tal som process (division) och i en process. 

Här finner Herman et.al. (2004) att elevers bilder av division och bråk kan vara kognitivt 

separata. 

En bild några elever visats ha fann Wahlström (2018) i Jigyel och Afamasaga-Fuata'is 

(2007) artikel. Jigyel och Afamasaga-Fuata'is (2007) beskriver hur vissa elever i deras studie 

visade sig se på täljaren och nämnaren i bråket som två separata heltal. Denna bild är inte en 

del av bråkets fem ansikten, eller någon liknande beskrivning av bråkets mångsidighet, då den 

är felaktig. Wahlström (2018) hävdar dock att även detta eller liknande felaktigheter kan vara 

en del av elevers syn på vad bråk är. 

De för detta produktionsarbete relevanta resultaten av Wahlströms (2018) litteraturstudie 

kan sammanfattas i följande punkter: 

• Den operationella bilden av bråk är vanligare än den strukturella 

• Elevers bilder av bråk kan enligt uppdelningen av bråkets fem ansikten begränsas till 

främst bråket som del av en helhet och i viss mån även del av ett antal.  

• Bråket som tal är generellt något som är svårt för elever att bygga en bild kring. 

• För elever kan bråk och division vara två kognitivt separata begrepp.  

• En felaktig bild av bråk som visat sig hos elever är bilden av täljaren och nämnaren 

som två separata heltal 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka elevers bilder av vad bråktal är genom att se på vilka 

sätt elever beskriver och representerar bråktal, samt hur de använder bråk och genomför 

räkneoperationer som innehåller bråk. Målet är att undersöka om de resultat som funnits i 

tidigare litteraturstudie (Wahlström, 2018) går att se hos några elever i en svensk 

högstadieskola, samt om det går att hitta nya resultat kring hur elevers bilder av bråktal kan 

kategoriseras.  

1.2.1 Frågeställning 

• Vilka bilder har elever av bråk och hur kan dessa bilder beskrivas och kategoriseras? 
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2 Metod 

För att på ett öppet sätt undersöka hur elever ser på vad bråk är och hur de kan använda och 

representera dessa har en kvalitativ undersökning gjorts, där fokusgruppsintervjuer har 

genomförts. I detta kapitel ges inledningsvis en beskrivning av metoden som använts i studien 

samt motiveringar till de val som har gjorts. Här beskrivs även urvalet av informanter samt 

den använda intervjuguiden och vad tanken med denna är. Intervjuguiden finns även bifogad 

till denna rapport, se bilaga 1. Kapitlet fortsätter därefter med en beskrivning av 

analysmetoden och de val som gjordes i samband med analysen. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om de etiska överväganden som gjordes. 

2.1 Metodval och genomförande 

För denna studie valdes en kvalitativ forskningsmetod. Skälet till detta är att kvalitativ 

forskning bäst förväntas ge den typen av kunskap som besvarar arbetets frågeställning, 

eftersom den forskningsmetoden är inriktad på att tolka och förstå informanternas uppfattning 

i frågan (Bryman, 2018). Detta lämpar sig bra då det är just elevers förståelse och uppfattning 

som efterfrågas.  

Metoden för datainsamling i studien är intervjuer med fokusgrupper. En faktor som skiljer 

fokusgruppsintervju från annan typ av gruppintervju är att det med fokusgrupp som metod 

ofta ligger ett större fokus på gruppens samspel (Bryman, 2018). Valet av denna metod har 

gjorts med förhoppningen att det ur elevernas samspel och kommunikation med varandra ska 

gå att få en bild av deras tankegångar och bilder av bråktal.  

Antalet grupper som brukar användas i denna undersökningsmetodik varierar. Bryman 

(2018) skriver att det vanligaste är att använda 8-15 grupper. Då denna studies omfattning är 

begränsad används endast två fokusgrupper. Bryman (2018) skriver att i det fallet bara en 

grupp skulle användas är risken att resultatet blir specifikt för endast den gruppen. Detta 

ligger som grund för valet att ha minst två fokusgrupper. Valet av två fokusgrupper ligger 

även i linje med vad Wibeck (2010) skriver om mindre omfattande undersökningar. Hon 

skriver att ett mindre projekt kan bestå av två till fyra fokusgrupper.   

Antalet personer i varje fokusgrupp varierar mycket mellan olika studier. Bryman (2018) 

beskriver olika anledningar till att en mindre grupp rekommenderas. Små grupper har till 

exempel i vissa fall visat sig ge en bättre diskussion där deltagarna oftare kan uttrycka olika 

åsikter och risken minskar för att en individ dominerar och styr samtalet. Wibeck (2010) 

rekommenderar en gruppstorlek på fyra till sex individer. I denna studie används 

fokusgrupper med fyra till fem personer i varje grupp. Intervjuerna dokumenteras med video 

för att därefter transkriberas. Den metoden rekommenderas för att dokumentera fokusgrupper 

av Wibeck (2010). Med videoinspelning underlättas arbetet att skilja olika röster åt och veta 

vem som talar. Den ger även en dokumentation av vad som händer förutom det som sägs, 

exempelvis vem som ritar bilder, deltagarnas kroppsspråk osv. 
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2.1.1 Urval 
Urvalet av elever har gjorts så att deltagarna i varje fokusgrupp är hämtade från samma klass 

och således känner varandra sedan tidigare. De två största anledningarna till att detta val 

gjorts är för att öka chansen att eleverna känner sig trygga med att prata öppet och att det 

underlättar organisatoriskt. Wibeck (2010) nämner båda dessa anledningar som en fördel med 

att använda redan existerande grupper vid urvalet av fokusgrupper.  

Denna studie har genomförts på en grundskola i en mindre svensk stad. Skolan har valts då 

en kontakt funnits med rektorn sedan tidigare, alltså ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 

2018). Ett sätt att göra urvalet av informanter är enligt Wibeck (2010) att använda sig av 

kontaktpersoner som kan ge information om tänkbara gruppmedlemmar. I den här 

undersökningen tillfrågades rektorn på skolan, där studien genomfördes, varefter kontakt med 

en matematiklärare på skolan förmedlades. Läraren gjorde därefter ett urval bland intresserade 

elever. Kriterierna som gavs till läraren för önskat urval var att två fokusgrupper skulle bildas, 

en med elever från en klass i årskurs 7 och en med elever från en klass i årskurs 9. Att de två 

fokusgrupperna bildades ur årskurs 7 och 9 var för att få en bredd av elever på högstadiet. 

Huvuduppdraget som gavs till läraren var att välja ut elever som förväntades vara trygga med 

att prata fritt i en grupp tillsammans. Utöver detta fanns önskemålet att urvalet skulle göras så 

att deltagarna i varje fokusgrupp representerade en spridning vad gäller förväntad nivå på 

matematikkunskaper. Läraren berättade att det var många elever i varje klass som hade varit 

intresserade av att delta i studien och deltagarna valdes därför genom lottning av fem personer 

ur varje klass. Innan resultatet av lottningen presenterades för klassen granskade läraren 

lottningens utfall och konstaterade att de elever som drogs, enligt lärarens åsikt, kunde 

förväntas bidra till en spridning av nivå på matematikkunskaper i grupperna. 

2.1.2 Intervjuguide 
Fokusgrupperna utgick från olika bilder, symboler och uppgifter utifrån vilka eleverna fritt 

fick samtala med varandra. Moderatorn förberedde även vissa frågor att ställa vid behov. 

Intervjun var således halvstrukturerad. 

Då materialet utformades kring ämnen för elevernas samtal och arbete valdes uppgifter 

utifrån tre av bråkets ansikten, nämligen bråket som tal, som del av en hel och som del av ett 

antal. Valet av endast dessa tre av bråkets ansikten gjordes utifrån vad som beskrivits i 

bakgrunden om resultatet av den tidigare litteraturstudien (Wahlström, 2018) samt 

strukturschemat för bråk ur diagnosmaterialet Diamant (Skolverket, 2013).  

I intervjuguiden (bilaga 1) presenteras hur samtalet, efter inledande frågor, inleds med att 

deltagarna får samtala, rita och skriva fritt utifrån vad de vet och tänker kring bråk inom 

matematiken. Valet att inleda på detta öppna, ostrukturerade sätt gjordes för att få så goda 

chanser som möjligt att inledningsvis se vad eleverna har för föreställningar, utan att själv 

påverka dem. Wibeck (2010, s. 75) skriver att ”om forskaren exempelvis är intresserad av 

föreställningar kring ett visst ämne /…/ är ett av de viktigaste analysområdena vad som 

kommer upp spontant”. Efter detta presenteras olika bråk utskrivna på formen 
𝑎

𝑏
 varefter även 

olika representationer i form av bilder presenteras. Att bilderna inte presenteras från början är 
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för att det finns ett intresse i att se elevernas spontana associationer med bråkbegreppet 

generellt och olika bråktal. Förhoppningen är att det ska gå att se om eleverna själva väljer att 

exempelvis representera bråken med dessa bilder eller inte. 

I slutet av intervjuguiden presenteras material som behandlar räkneoperationer med tal i 

bråkform. Pantziara och Philippou (2012) använder sig i sin studie av uppgifter där bråk ska 

adderas. De beskriver att de av resultatet märkt att eleverna har lätt att addera liknämniga bråk 

och skriver att detta tyder på att dessa elever har utvecklat procedurkunskap men kan sakna 

begreppskunskap. I utformandet av intervjuguiden valdes uppgifter med addition av bråk för 

att undersöka om samma sak visar sig i denna studie. De tre sista uppgifterna i intervjuguiden 

har skapats med inspiration från bedömningsstödet Diamant (Skolverket, 2013). Där beskrivs 

hur denna typ av uppgifter testar elevernas taluppfattning av bråk. 

2.1.3 Genomförande 
De båda fokusgrupperna genomfördes under två olika dagar. Den första gruppen, som i detta 

arbete kallas fokusgrupp A, bestod av fyra elever som går i årskurs 9. Att de endast var fyra 

berodde på att en av de elever läraren valt ut var sjuk. Den andra gruppen, fokusgrupp B, 

bestod av fem elever i årskurs 7. Eleverna placerades vid långsidorna av ett bord, där 

moderatorn satt på kortsidan. I fokusgrupp A var videokameran placerad så att moderatorns 

rygg skymde stora delar av bordet, detta justerades så att det i videoinspelningen från 

fokusgrupp B går att se både eleverna och bordet. På bordet fanns tillgång till blanka papper, 

flera blyertspennor, tre färgpennor, en linjal, en vinkelhake, en rund gradskiva och en sax. Det 

eleverna skrev och ritade under intervjun samlades in för att ingå i analysen som ett 

komplement till transkriberingen. 

I båda fokusgrupperna uteslöts flera av uppgifterna ur intervjuguiden för att tiden inte 

räckte till och en bedömning gjordes att dessa frågors syfte uppfylldes på andra sätt under 

intervjun. Inspelningstiden i fokusgrupp A var 50 minuter och i fokusgrupp B 55 minuter. 

Dessa tider inkluderar presentation av studien och uppvärmningsfrågor. 

2.2 Analysmetod 

Wibeck (2010) skriver att det går att analysera material från fokusgrupper genom 

transkription, inspelning, anteckningar eller minnet. Transkriptionsbaserad analys är enligt 

Wibeck (2010, s. 93) mest tidskrävande men också det bästa och som hon skriver ”i princip 

en förutsättning inom akademisk forskning”. Inför analysen av materialet har därför 

inspelningarna transkriberats. Transkriberingen av intervjuerna omfattar 20 (fokusgrupp A) 

respektive 29 (fokusgrupp B) sidor. De papper som eleverna antecknat på gicks igenom, efter 

transkriberingen, och med hjälp av videoinspelningen numrerades alla bilder och placerades 

på så sätt in i transkriberingen varefter de används som ett komplement till vad eleverna säger 

då analysen görs. 

En innehållsanalys har gjorts av materialet i enlighet med hur Wibeck (2010) beskriver att 

fokusgrupper kan analyseras då innehållet är det som är i fokus för frågeställningen. Wibeck 

(2010) beskriver vikten av en systematisk analysprocess. Analysen utgår i denna studie från 
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de transkriberade fokusgruppsintervjuera samt elevernas anteckningar och bilder. Det första 

som görs är att texterna kodas utifrån vad som behandlas. Kodning beskrivs av Halkier (2010, 

s. 71) som ”de provisoriska etiketter som forskaren fäster vid mindre bitar av textdata”. Den 

första kodningen görs helt fritt. Därefter skapas ett antal kategorier. Dessa kategorier, med 

några modifieringar är de som utgör resultatet som presenteras i nästa kapitel (se tabell 1 och 

tabell 2). De sju kategorier som skapats är indelade i två grupper utifrån hur kategorierna valts 

ut. Fem kategorier skapades utifrån den öppna första kodning som gjordes av 

transkriptionerna. Ytterligare två kategorier har skapats, inte utifrån materialet utan dessa har 

valts på förhand utifrån arbetets bakgrund, nämligen bråkets fem ansikten och den duala 

begreppsbilden. De fem kategorier som skapades utifrån analysen av materialet väljs ut 

utifrån olika faktorer. Dels är de relevanta för denna studies syfte och frågeställning att ta reda 

på hur elever ser på bråktal. Dessutom väljs kategorier för att det är något som återkommer på 

flera ställen och i båda fokusgrupperna, för att det är något som kommer fram tidigt och 

spontant kopplat till bråk utan specifika frågor från moderatorn och/eller för att det är något i 

elevernas agerande som visar på att detta är viktigt. 

Dessa sju kategorier som alltså skapats med två olika metoder (två på förhand bestämda 

och fem skapade utifrån en analys av första kodningen) användes då en andra kodning gjordes 

av materialet. I detta skede kodades texten utifrån vilka delar som hör till vilka av dessa sju 

kategorier. Vissa uttalanden och delar ur transkriberingen bedömdes höra till fler än en av 

dessa kategorier. För denna kodning användes olika färgpennor för de olika kategorierna.  

När denna andra kodning var avklarad gjordes en analys av delarna för varje kategori för 

sig och en bild skapades kring vad materialet visar kring var och en av dessa. Detta resultat 

presenteras i nästa kapitel. 

2.3 Etiska överväganden   

Bryman (2018) presenterar i sju punkter etiska principer att förhålla sig till inom svensk 

forskning. I detta stycke beskrivs de överväganden som gjorts i denna studie i relation till 

dessa punkter. Vad gäller punkterna om informationskravet och samtyckeskravet så gavs 

information till deltagarna muntligt, men även skriftligt i form av ett informationsbrev (se 

bilaga 2). I brevet informeras deltagarna om undersökningen, dess frivillighet och möjligheten 

att avbryta sitt deltagande. Deltagarna får även med detta brev möjlighet att ta ställning och 

formellt lämna sitt samtycke till att delta i studien. För deltagande i studien efterfrågas i 

brevet elevernas eget godkännande men även vårdnadshavarens då deltagarna i detta fall är 

minderåriga. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka det även ges information om 

till deltagarna, efterlevs i studien genom att alla personuppgifter behandlas med 

konfidentialitet samt att uppgifterna informanterna lämnar enbart används i det syfte som 

angivits. Här måste dock även tas i beaktande vad Wibeck (2010, s. 140) beskriver som 

”kanske det största etiska problemet med fokusgrupper”, att det som forskare omöjligt går att 

garantera att deltagare inte sprider information om exempelvis vad de andra informanterna 
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sagt. I inledandet av fokusgruppsessionen informeras därför om detta dilemma, och 

deltagarna ombeds att värna varandras integritet och inte sprida uppgifter vidare. 

Genom att inget dolt syfte finns med undersökningen utan den information som ges till 

deltagarna är korrekt efterlevs även punkten som handlar om att inte ge falska förespeglingar. 

Punkten som Bryman (2018) beskriver om intrång i privatlivet är inte aktuell i denna studie 

då frågorna som ställs och ämnet inte är av en sådan karaktär som brukar räknas in i 

privatlivet. 

Den punkt av Brymans (2018) beskrivning av etiska överväganden som till sist beskrivs 

här handlar om att reflektera om deltagarna på något vis kan lida skada eller uppleva obehag i 

samband med sin medverkan i studien. Detta handlar enligt Bryman (2018) om mer än fysisk 

skada. Det kan även handla om ”hinder för personlig utveckling, sämre självkänsla, [och] 

stress” (Bryman, 2018, s. 172). Intervjuns syfte och utformning skulle kunna anses som 

opersonligt och inte något speciellt känsligt, då det som efterfrågas är tankar kring ett 

matematiskt begrepp. Eleverna ombeds inte berätta något personligt om sig själva då detta 

inte är relevant för studien. Men matematik kan inte antas vara ett för alla okänsligt ämne. 

Två begrepp som dyker upp i olika sammanhang är matematikängslan och matteångest. 

Samuelsson och Muhrman (2018) beskriver matematikängslan som kopplat till elevers 

känslor och säger att det kan handla bland annat om en panikkänsla i samband med att de 

ombeds lösa uppgifter i matematik. De beskriver olika aspekter av matematikängslan varav en 

är ”ängslan för att utföra matematik när någon ser på” (Samuelsson & Muhrman, 2018, s. 2). 

Johansson (2016) beskriver att matematikångest är ett fenomen som innebär att en person i 

situationer där de presenteras för matematiska problem känner stress eller ångest. Utifrån 

detta måste antas att uppgifterna som eleverna får och de frågor som ställs kan komma att 

uppfattas som obehagliga och känsliga av vissa elever. För att skapa en trygghet och minska 

risken för obehag informeras som beskrivet ovan om att deltagandet är frivilligt och att det är 

tillåtet att avbryta samt att eleverna inte måste svara på någon fråga om de inte vill. 
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3 Resultat 

Här presenteras resultatet av den analys som gjorts av fokusgrupperna. Som beskrivits i 

metodkapitlet kodades materialet först fritt och ett antal kategorier skapades. Därtill kodades 

även transkriberingarna efter två på förhand bestämda kategorier. Dessa totalt sju kategorier 

presenteras här under två huvudindelningar. Först presenteras de kategorier som skapats 

utifrån kodningarna och därefter presenteras de kategorier som skapats utifrån studiens 

teoretiska bakgrund.  

För varje kategori presenteras det resultat som visat sig i form av beskrivningar, citat ur 

transkriberingen samt elevernas egna bilder och anteckningar. Tre prickar i citaten, …, visar 

att en del ur transkriberingen, som inte är relevant för sammanhanget, tagits bort. 

3.1 Kategorier skapade utifrån kodningar 

Nedan presenteras resultatet av den del av analysen som rör kategorier som skapats utifrån 

den inledande öppna kodning som gjorts av transkriberingarna från de båda fokusgrupperna. 

De kategorier som skapats utifrån kodningen visas i tabell 1. Innan dessa kategorier 

presenteras visas även två längre utdrag ur fokusgruppernas inledning, i vilka flera av dessa 

kategorier går att utläsa. 

Tabell 1. Kategorier skapade genom kodning och analys. 

Avsnitt Kategori 

3.1.2 Relation till procent och decimaltal 

3.1.3 Fjärdedelar, halvor och annat bekant 

3.1.4 Representationer 

3.1.5 Division 

3.1.6 Täljaren och nämnarens betydelse 

 

3.1.1 Fokusgruppernas inledning 
I starten av fokusgrupperna då eleverna ombeds att berätta allt de tänker kring bråk, utan att 

de presenterats för några symboler vare sig i form av siffror eller bilder, så dyker ett antal 

teman upp som visat sig vara framträdande i analysen. Hur samtalet ser ut när första frågan på 

temat bråk ställs visas här med utdrag ur transkriberingen där understrykningar och 

hakparenteser visar vilka kategorier ur tabell 1 olika delar kodats till. Först visas här 

öppningen i diskussionen kring denna fråga i fokusgrupp A: 

Moderator: Jag vill veta allt ni tänker om bråk,  

inom matematiken då. 

A3: Alltså bråktal såhär, fyra tiondelar och sådant.  [Fjärdedelar, halvor och annat bekant] 

Och det blir kopplat till procent oftast då också.   [Relation till procent och decimaltal] 

Om man tänker typ i vår mattebok. 

A2: Ja 
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A4: Ja, eller decimalform  [Relation till procent och decimaltal] 

A3: Ja, decimalform. Så typ fyra tiondelar av, noll  [Relation till procent och decimaltal] 

komma fyra, fyrtio procent. 

A4: Jag tänker också hur man skriver halva tal  [Fjärdedelar, halvor och annat bekant] 

eller såhär ett tal som inte är en hel. Som inte är en  

hel, hur man skriver dom talen. 

A2: Jag tänker väl typ samma, liksom att dom kan  

vara om man tänker pizza och så står det fyra  [Representationer] 

tiondelar, så man har delat in dom i bitar då. 

A3: Det kan ju också vara typ fem fjärdedelar,  [Fjärdedelar, halvor och annat bekant] 

alltså det kan ju vara mer än ett, det behöver ju inte  

vara mindre än ett. 

Motsvarande del i samtalet med fokusgrupp B ser ut såhär: 

Moderator: Det allra första, så vill jag bara veta  

allt. Vad tänker ni om bråk i matematiken? Vad  

betyder det? Vad vet ni om det? Hur funkar det? 

B3: Procent, blandad form, bråktal. Det visar  [Relation till procent och decimaltal] 

värdet ifall det är en hel eller mindre. 

B2: Exakt. Jag kopplar också bråk till exempel  

med procentform och decimalform. Alla bråktal  [Relation till procent och decimaltal] 

kan du göra om till decimaltal och procenttal. 

B3: Ifall det är hela eller halva. Det kan vara så  [Fjärdedelar, halvor och annat bekant] 

olika procent av en, typ kakor till exempel. Man  [Representationer] 

har ätit typ en fjärdedel och så vill man veta hur  [Fjärdedelar, halvor och annat bekant] 

mycket procent det är. Noll komma tjugofem. [Relation till procent och decimaltal] 

B1: Eller typ så, det är man har ett visst antal, så  

ska man dela in det i olika många personer eller  

grupper. 

B3: Till exempel tio bullar delat på fyra, så blir det  [Division] 

två och en halv för varje person. 

Moderator: Hur tänker du? Tio bullar delat på fyra. 

B3: Ifall du har tio bullar, du ska dela dom på fyra  

personer, så blir det två och en halv per person. 

B2: För bråk och division hänger ju ihop. [Division] 

M: Håller ni med om vad dom säger? 

B4: Ja 

B5: Ja 

Dessa båda excerpter visar att kategorierna i Tabell 1, som närmare beskrivs nedan inte 

bara är genomgående teman under fokusgruppintervjuerna utan även knyter an till elevernas 

första associationer till bråk. Den kategori som inte nämns redan i inledningen är täljaren och 

nämnarens betydelse. Vissa delar ur fokusgruppernas inledning hänger även ihop med de 

kodningar som presenteras i nästa avsnitt efter förvalda teman utifrån studiens teoretiska 

bakgrund. 
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3.1.2 Relation till procent och decimaltal 
I citaten ovan visas att procent är det första som nämns som relaterat till bråk i båda 

fokusgrupperna. Bråkets relation till procent och decimaltal är ett tema som visar sig, förutom 

att det är flera elevers första spontana association till bråk, även komma upp genomgående i 

fokusgrupperna. Samtliga elever som deltagit i studien verkar vara överens om att bråk och 

procent är relaterade till varandra. Så här säger två elever i fokusgrupp B: 

B4: Då tänker jag att procent kan också vara bråk. 

B2: Procent hör ju ihop med bråk. 

Hur denna koppling mellan bråk, decimaltal och procent görs beskrivs av eleverna i 

fokusgrupp A. 

Moderator: Vill ni berätta på vilket sätt ni tänker att det är kopplat? 

A4: Alltså man kan ju omvandla bråk till decimalform och procentform, väldigt 

enkelt. 

A3: Ofta om man till exempel räknar i matteboken, om man har typ ett bråktal då ska 

man ju ofta skriva det i procent också. Det är ju under samma kategori, eller vad man 

säger. Område, under samma område. 

Moderator: Varför är det, varför tänker du att det är samma område? Vad är det som 

gör att det är samma område? 

A3: För att egentligen är det ju typ samma sak tänker jag. En fjärdedel kan ju också 

skrivas som tjugofem procent. 

A1: Den förklarar ju hur stor del av en stor sak. 

A3: Ja, på ett annat sätt liksom. 

Procent används både för att beskriva olika bråk och som en metod för att lösa uppgifter 

framförallt vid storleksordning av bråk. Ett exempel på hur både procent och decimalform 

spontant används för att beskriva bråk är vad elev B3 säger och skriver då bråket 
3

6
 

presenteras. 

B3: Noll komma fem, femtio procent. (Skriver: 
3

6
= 0,5   50%) 

Flera liknande exempel som det ovan, då ett bråk beskrivs med vad samma andel skulle 

motsvara i procent och decimalform, återfinns på flera ställen och i båda fokusgrupperna. I 

fokusgrupp A så är det första som sägs efter att bråket 
2

5
 presenteras att: 

A3: Vi vet ju att en femtedel är tjugo procent, så då är ju två femtedelar fyrtio 

procent. 

A1: Ja, fyrtio procent, noll komma fyra. 

Omvandling till procent som metod används flitigt i båda grupperna då de ska storleksordna 

bråktal. Ett exempel på detta ur fokusgrupp B är: 

B3: Eller så kan man bara omvandla dom till procentform. En halv är femtio, två 

tredjedelar är sextiosex, en tredjedel är trettiotre komma tre och tre fjärdedelar är 

sjuttiofem procent. Sen så tar man dom från minst till störst. 
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Ett utdrag ur fokusgrupp A visar hur elev A4 övergår till metoden att omvandla bråktal till 

procentform efter att börjat jämföra med referenspunkter då bråken 
1

2
,

150

200
,

4

5
 och 

99

100
 ska 

sorteras. 

A4: Man vet att det är en halv. Det ser man att det är nästan en hel, det har ju bara en 

hundradel upp till att bli en hel. Och det kan man ju, man vet ju att av två hundra så 

är ju femtio en fjärdedel, och då ser jag att det är sjuttiofem procent, att det är tre 

fjärdedelar liksom. Och det är ju fyra femtedelar och då är vi ju, vad blir det, åttio 

procent. Då kan man ju tänka lite procent. Det är ju femtio procent, det är sjuttiofem 

procent, det är, vad sa jag, åttio procent och det är ju, nästan hundra procent. Så då 

blir ju det minst, (flyttar bråken i ordning) så. 

Decimaltal är liksom bråk ett genomgående tema i båda fokusgrupperna. Dock används 

och diskuteras procent i större utsträckning. Att procent verkar vara bekvämare för eleverna 

än decimalform när de omvandlar bråk illustreras av en konversation i fokusgrupp B. 

Gruppen arbetar med att storleksordna ett antal bråktal. Eleverna B1, B2 och B3 har precis 

haft en konversation om vad några av talen motsvarar i procent då följande konversation 

utspelar sig. 

B4: Kan vi inte göra om det här till decimalform? 

B1: Jo det kan vi göra. 

B3: Det kan vi. 

B2: Men det är lättare att göra det till procent. Det är ju nittionio procent, åttio 

procent, sjuttiofem procent, femtio procent. 

Elev B2 säger här att omvandling till procentform helt enkelt är lättare än omvandling till 

decimalform. 

Omvandling till procent är genomgående genom hela fokusgruppsessionerna och något alla 

deltagande elever gör utan att moderatorn efterfrågar detta. Här presenteras dock ett citat som 

visar det enda tillfälle då en elev ifrågasätter vikten av omvandling till procent. Detta då en 

elev berättar vad denne ser när eleverna presenterats för bilden . 

B3: Två sjättedelar, det är i procentform (Paus) 

B2: Men vi behöver inte räkna ut det i procentform, det är inte så viktigt. 

B3: För mig är det viktigt. 

3.1.3 Fjärdedelar, halvor och annat bekant 
 

                                                                 

Figur 1. Elev B1s (t.v.), B4s (mitten) och B2s (t.h.) första ritade bilder av bråk. 
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Denna kategori behandlar de delar som rör bråk som frekvent används av eleverna i olika 

exempel. I denna studie är fjärdedelar det bråk som eleverna återkommande väljer som 

exempel. Detta märks både i den transkriberade texten och i de bilder eleverna ritar. Fjärdedel 

är den bilden alla elever är bekväma med och överens om hur de ska rita. Ytterligare ett 

specifikt bråk som nämns i märkbart stor utsträckning under fokusgruppintervjuerna är en 

halv. En halv används som exempel med syftning på det specifika bråket 
1

2
. Men begreppet 

”halv” eller ”halva” används även för att beskriva motsatsen till en hel, det tal som är mindre 

än en hel, vid generella beskrivningar av bråk. I detta exempel ur fokusgrupp A som även 

presenteras ovan används ”halva tal” som en metafor för att beskriva vad bråktal är. 

A4: Jag tänker också hur man skriver halva tal eller såhär ett tal som inte är en hel. 

Som inte är en hel, hur man skriver dom talen. 

Utöver fjärdedelar och halvor används vissa andra bråk i elevernas exempel. Dessa är då 

alltid bråk som eleverna är vana vid och lärt sig motsvarigheten till i procent och 

decimalform, så som tiondelar, femtedelar och tredjedelar. Att eleverna söker bekanta bråktal 

även då de ska lösa uppgifter när dessa tal inte presenteras visas av diskussionerna som 

uppstod, framförallt i fokusgrupp A, då bilden, , presenterades.  

A4: Jag tänker, att det där ser man ju att det är en fjärdedel. 

A2: Ja. 

A3: Det är ju en fjärdedel, fick vi måla på den här? 

… 

A1: Det ser man ju att det är ungefär en tredjedel (pekar) 

… 

A3: Vad har vi kvar? Tänker jag 

A4: Men om vi lägger ihop dom två då? En fjärdedel och en tredjedel. 

A3: Men då måste vi ju få samma nämnare. Vi kan ta dom såhär gånger varandra. Så 

tar vi fyra tolftedelar (skriver samtidigt) plus tre tolftedelar, alltså sju tolftedelar. Och 

sen då. 

A4: Då ser vi att den är lite större än den, så då borde ju typ den där vara. 

A3: Då borde den vara tre tolftedelar och den två tolftedelar. 

A1 och A2: Mm. 

A3: Två tolftedelar det är ju en sjättedel. Så den är ju en sjättedel. Jag för den är ju 

typ hälften av den. 

Moderator: Ni har skrivit tre tolftedelar där. Kan man skriva det på något annat sätt? 

A3: Man kan ju dela det på tre. Då blir det ju en fjä, ja en fjärdedel. Det stämmer ju. 

A4: Det stämmer inte alls. För den där 

(Gruppen upptäcker att de båda ”fjärdedelarna” inte är lika stora) 

… 

A3: Men vi vet att den är en fjärdedel 
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Eleverna gör direkt ett antagande att den skuggade delen av cirkeln är en fjärdedel. Därefter 

tolkar de den största delen som en tredjedel. Dessa två bråk bestäms endast utifrån elevernas 

erfarenheter av hur dessa bråk brukar se ut, utan att någon mätning görs. De räknar sedan ut 

att de två resterande bitarna då tillsammans är 
5

12
. Ett antagande görs att den något mindre 

delen är 
2

12
, som är lika mycket som 

1

6
 och att den något större biten är 

3

12
. Utifrån vad eleverna 

skrivit verkar de här klara och överens om att bitarna är 
1

4
,

1

3
,

1

6
 och 

3

12
. När moderatorn ställer 

en fråga som får eleverna att inse att 
3

12
 är lika mycket som 

1

4
 ser de dock att detta inte 

stämmer, men är likväl övertygade om att den skuggade delen är en fjärdedel. Senare 

använder eleverna gradskivan för att mäta då de kommit fram till att vinkeln ska vara 90 

grader för att delen ska visa en fjärdedel. Här visas återigen att de bråk som eleverna är vana 

vid är de bråk som används. Eleverna mäter om tills de kan enas om att vinkeln är 90 grader. 

Detta trots att den i själva verket är 94 grader och den första mätningen eleverna gjorde visade 

på 96 grader.  

A2: Den är nästa nittiosex. 

A1: Nittiosex. Så den är mer än en fjärdedel. För en fjärdedel är ju nittio grader.  

(A4 börjar mäta) 

A1: men du får ha den där i mitten ju.  

A4: Jag skulle säga 93. 

A3 (Tar över gradskivan och bilden): Den är ju nittio. 

A1: Ja jag vet inte. 

A3: Ja jag skulle säga att den är nittio. Där ligger nollan. Då ser vi att den är nittioen 

typ. Så den är nittio. 

A4: Då är den en fjärdedel om den är nittio grader. 

3.1.4 Representationer 
Ett annat tema, som framkommit ur kodningen och analysen av fokusgrupperna, som 

beskriver elevers bilder av bråktal, är de representationer som används av eleverna. Bråk 

representeras oftast av eleverna i denna studie av en cirkel delad i jämna bitar där, i de flesta 

fall, en eller flera av bitarna är skuggade eller färglagda. Denna bild framkommer både av vad 

eleverna säger och av de bilder eleverna ritar då de ombeds rita bråktal. Denna bild beskrivs 

ibland enbart som en cirkel men det förekommer även konkretiserade metaforer där cirkeln i 

fokusgrupp A beskrivs som en pizza och i fokusgrupp B som en tårta. 

A4: Ja men om vi tar till exempel ett bråktal typ, vad kan man ta. Ja men om vi säger 

en fjärdedel, så kan man måla upp då om vi tänker cirklar eller pizza (ritar samtidigt 

som hen pratar), ja det blev ju inte så snyggt. Men alltså liksom att det här är en 

fjärdedel, att man delar upp den i bitar liksom. Och så kan man göra så med alla tal.   

Samtidigt som elev A4 säger detta så ritar hen bilden som visas i figur 2. 
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Figur 2. Elev A4s första ritade bild av bråk. (Återskapad av författaren då annat lades till på 

originalbilden i efterhand.) 

 

I vissa situationer är den jämnt delade cirkeln så pass förknippad med bråktal att det blir 

svårt att se bråket representeras på något annat sätt. Bilderna  och  ledde till 

engagerande diskussioner i fokusgrupp B. Elev B3 tog sig an att beskriva den första bilden 

genom att använda bråk som förknippades med de olika storlekarna på bitarna. Efter visst 

arbete och tänkande landar denne elev i att storleken på delarna kan beskrivas som en 

tredjedel, en femtedel, en fjärdedel och ytterligare en femtedel. (Detta resultat kan även 

kopplas till föregående kategori om bekanta bråk.) 

B3: Hela det här är ju hundra procent. Fast det är olika delar på den. Alltså det, ifall 

vi säger, vi har en tårta. Hela tårtan det är hundra procent. Men man vill ha olika 

storleksdelar. Alltså här har man en tredjedel, här har man en femtedel, här har man 

en fjärdedel och en femtedel. Alltså hela den är ju hundra procent. Men det beror på 

hur man tänker, hur många bitar vill man, hur mycket, hur storleksbitar ska vara. 

Elev B2 däremot motsätter sig detta och menar att det helt enkelt inte går att blanda olika bråk 

i en bild på detta sätt. 

B2: B3 får jag säga? Du kan inte blanda, i en figur kan du inte blanda. För bråk utgår 

ifrån att alltså det är lika många bitar dom är lika stora. 

I fokusgrupp A var det en självklarhet att det markerade cirkelsegmentet i bilden, som 

visar två fjärdedelar och en halv varav en fjärdedel är skuggad, , är en fjärdedel. I 

fokusgrupp B var detta oklart och samma argument som på föregående bild användes av elev 

B2, att cirkeln måste delas i lika delar för att det ska handla om bråk. 

B2: Den är också fel. 

B5: Ja 

B2: För man kan inte blanda två olika storlekar på bråk i en 

B4: Men dom är inte två. Det är tekniskt fel. 

B1: Det är om du vill ha en halv och B4 vill ha en fjärdedel och jag vill ha en 

fjärdedel. 

… 

B2: Men alltså man kan inte skriva 



17 

 

B1: Man kan ju det 

B3: Man kan ju det 

B2: Skriv upp det då 

B5: Det är som om jag och B1 skulle dela på en kladdkaka, sen är jag snäll och delar 

med mig till B3. Då så, det blir inte jämnt. 

Moderator: Nej det blir inte jämnt delat. 

B2: Bråk utgår från att ska vara lika delade. 

Sammantaget ur samtalen kring dessa två bilder i båda fokusgrupperna visas att 

representationen av vissa elever kan beskrivas som en jämnt delad cirkel men för andra även 

som ett cirkelsegment av bestämd storlek. 

Alternativa representationer till den jämnt delade cirkeln och cirkelsegmentet ges av elever 

i båda fokusgrupperna då detta efterfrågas. I båda grupperna är då det första alternativet som 

presenteras en jämnt delad rektangel. Bilden i figur 3 ritas av elev B2 då moderatorn ställer 

frågan om det finns några fler sätt som det går att rita bråk på. 

 

 

 

Figur 3. En representation av bråk som elev B2 ritade då moderatorn frågade om det 

fanns alternativ till cirkeln. 

 

Även äpplen är en bild som använts av eleverna för att representera bråktal. Detta är en del 

av de beskrivningarna eleverna gör av bråket som del av ett antal, som beskrivs mer under 

kategorin ”bråkets ansikten”. En elev ger ett exempel på hur bråket en halv kan beskrivas på 

detta sätt: 

B2: Sen kan man ha såhär, äpplen (ritar). Så har vi två äpplen här, och nu har jag 

ringat in en andradel av äpplena. Hälften av äpplena har jag ringat in. 

Eleven ritar här bilden som visas i figur 4. 

 

Figur 4. Bild ritad av elev B2. Då moderatorn frågat om det finns några andra sätt att rita 

och beskriva bråk än de som eleverna redan visat. 
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I fokusgrupp A dyker äpplen upp då elev A1 pratar om bilden som presenteras av 16 ringar av 

vilka fyra är skuggade.  

A1: … Man kan ju också tänka eller ja, det är, det är fyra stycken hela äpplen av 

sexton äpplen, då blir det ju en fjärdedel är gråa. … 

3.1.5 Division 
Ytterligare ett funnet tema kring elevers bilder av bråktal är bråkets koppling till division. I 

fokusgrupp B görs denna koppling tidigt i intervjun och kommer fram i flera delar av 

intervjun och är således en del av hur dessa elever ser på vad bråk är. Elev B2 beskriver, som 

ses i utdraget ovan, redan i början av intervjun att bråk är kopplat till division. 

B2: För bråk och division hänger ju ihop.  

När eleverna i denna grupp ombeds beskriva 
6

3
 så beskriver de det både som bråk och division 

och förklarar varför båda dessa är rätt. 

Moderator: Vad står det, om man bara skulle läsa vad som står? 

B3: Sex dividerat på tre. 

B2: Sex tredjedelar. 

Moderator: Du sa sex dividerat med tre och du sa sex tredjedelar. 

B2: Alltså det är exakt lika mycket. 

B3: Både och. 

… 

B3: Men båda betyder samma. 

B2: Ja exakt alltså, man kan ju. Med division så är det ju, då kan man ta sex genom 

tre det blir ju två. Eller om man skulle rita upp det i bråk (ritar) så blir det ju alltså, 

här har vi en två tre och sen så har vi här fyra fem sex. Då har du alltså, du har sex 

tredjedelar, en två tre fyra fem sex, men om man sätter ihop dom så blir det två hela.  

M: Håller ni med? 

Flera: Ja 

Elev B2 visar även detta med en bild (se figur 5) som visar hur bråket 
6

3
 representerat av 

uppdelade cirklar har samma värde som kvoten av divisionen 
6

3
. 

 

Figur 5, B2s bild för att illustrera att tre sjättedelar är lika mycket som två hela 
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Ytterligare ett exempel på hur bråk och division likställs från fokusgrupp B är då elev B5 

resonerar kring en uppgift att storleksordna ett antal bråk. 

B5: Då så tänker jag också fortfarande så att det är nittionio delat på hundra, eller 

nittionio hundradelar. Det är jättelitet med att gå till fullt där, än till exempel fyra 

femtedelar, för den vägen är mindre än om det hade varit liksom 

Då eleven läser bråken säger hen det helt enkelt på två sätt, detta utan att vidare kommentera 

varför valet görs att benämna uttrycket både som bråk och division. 

I fokusgrupp A görs däremot i stort sett ingen koppling till division då bråktal beskrivs. Då 

bråket 
6

3
 presenteras för eleverna beskriver de inte detta som en division. Eleverna är överens 

om att det står sex tredjedelar och att detta är lika mycket som två hela, vilket de visar med 

hjälp av bilder (se figur 6). Ingen av eleverna pratar om att utföra en division för att se 

sambandet mellan 
6

3
 och 2. Då moderatorn frågar om det som står går att säga på något annat 

sätt så svara eleverna fortfarande inte något som går att koppla till division. 

Moderator: Men hur skulle ni, om ni bara såg det som står här (pekar på 
6

3
), vad 

skulle ni säga att det står här? 

A4: Sex tredjedelar 

Moderator: Skulle man kunna säga det på något annat sätt? 

A4: Ja två hela. 

A3: Två hundra procent. Det är ju bara att den ska vara dubbelt så mycket som den. 

Sen kan man ju säga lite vad som helst. 

A1: Tolv sjättedelar. 

A3: Ja, tolv sjättedelar, fyra andradelar. 

A4. Man kan ju förlänga hur som helst 

Moderator: Men det som står, bara det som står skulle ni säga är sex tredjedelar? 

A3: Ja 

A4: Ja 

 

 

Figur 6. Elev A1s (t.v.) och elev A4s (t.h.) bilder för att visa att 
6

3
 är lika mycket som 2. 
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3.1.6 Täljarens och nämnarens betydelse 
I studien har framkommit att täljarens och nämnarens betydelser är något som är en del av 

elevernas förståelse och beskrivningar av bråktal. I båda grupperna har eleverna tagit upp 

dessa begrepp utan att moderatorn frågat om det. Elev B5 vill förklara för moderatorn att 

begreppen täljare och nämnare är viktiga, dock har eleven lite svårt att formulera nämnarens 

betydelse. 

B5: Sen när du lär ut, små barn, då så är det ju såhär viktigt med begreppen. Det som 

är här uppe, det är täljaren, och då så är det ju ganska lätt såhär att komma ihåg, för 

täljare, såhär taket, T är ju båda två. 

Moderator: Varför ska man hålla skillnad på dom? Vad betyder täljare och vad 

betyder nämnare? 

B5: Alltså täljaren det betyder antalet av nämnaren. 

M: Mm, och vad betyder nämnaren? 

B5: Alltså självaste delen, eller självaste liksom, självaste vad det handlar om. För att 

om man till exempel har äpplen här nere och så ska man dela det på fem delar så 

skriver man ju fem delat på, nej vänta. Alltså en del, du förstår principen. 

I fokusgrupp A hjälps eleverna åt för att beskriva sin bild av vad täljare och nämnare är. 

A2: Nämnaren visar ju liksom, om vi säger en pizza som är uppdelad i tredjedelar då, 

då visar den ju att det är tre tredjedelar i den pizzan. 

A4: Storleken på bitarna typ. 

A3: Ja hur många delar man ska ta, till exempel två femtedelar, då är ju den uppdelad 

i fem delar och sen tredjedel är den uppdelad i tre delar. 

Moderatorn: Mm, och vad är täljaren då? 

A2: Ja det kan ju vara 

A4. Hur många sådana bitar man har 

A2 och A3. Ja. 

A4: Alltså det är väl hur många bitar en hel är och hur många sådana bitar vi har typ. 

Vad gäller täljaren och nämnarens betydelse så visar även resultatet på förekomsten av 

missuppfattningar. Då bråken 
1

3
, 

1

2
, 

2

3
 och 

3

4
 ska sorteras i storleksordning så börjar elev B4 att 

sortera dessa endast efter nämnarna. Eleven beskriver att det är nämnaren som avgör storleken 

på bråket och att ju större nämnaren är desto större är bråket. Detta kommer sig enligt eleven 

av att det då är fler delar, vilket gör bråket större. 

B4: Då kör vi minst eller minst till störst. Men den är ju faktiskt, större. Jag tänker 

såhär att fyra, eftersom fyra är mer än tre, och tre är mer än två (pekar på nämnarna) 

då är ju den minst (pekar på 
1

2
). 

… 

B4: Ja, för jag tänkte fyra, det är ju större än tre. Då tänker jag så. (Lägger i 

nämnarnas storleksordning oberoende av täljarna) 

M: Vilken är störst och vilken är minst? 

B4: Den är störts (
3

4
)  
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M: och den längst bort (
1

2
) är minst?  

B4: Den, det är fyra och det är större än tre. Då är dom ju lika stora (pekar på 
1

3
 och 

2

3
). Och sen, tre är större än två. 

… 

B2: Kolla, om jag får måla, här. (ritar) Om vi säger att, om det skulle stått en åtta här 

nere, då blir ju inte det större 

B4: Det blir det ju 

B2: eftersom att då blir delarna mindre. 

B4: Ja, men alltså det blir ju fler 

… 

B2: Det här är en åttondel, då säger du att en åttondel är större än en halv. 

B4: Ja. 

B2: Det stämmer ju inte. 

B4: Det blir fler delar. Det där är ju bara en liten halv, och det där är ju jättemånga 

såhär. 

3.2 Kategorier skapade utifrån teorier 

Här presenteras kategorierna: Bråkets fem ansikten och den duala begreppsbilden. Dessa 

kategorier har bestämts utifrån i bakgrunden beskriven teori. 

Tabell 2. Kategorier bestämda utifrån studiens teoretiska bakgrund 

Avsnitt Kategori 

3.2.1 Bråkets ansikten 

    3.2.1.1     Bråket som tal 

    3.2.1.2     Bråket som del av en hel 

    3.2.1.3     Bråket som del av ett antal 

    3.2.1.4     Bråket som proportion eller andel 

3.2.2 Den duala begreppsbilden 

 

3.2.1 Bråkets ansikten 
Här beskrivs det som framkommit genom att transkriberingarna kodats utifrån bråkets 

ansikten. I vissa delar hänvisas här till de kategorier som skapats ovan, då dessa även på olika 

sätt kan representera bråkets ansikten. Resultatet här presenteras med underkategorierna: 

Bråket som tal, Bråket som del av en hel, Bråket som del av ett antal och Bråket som 

proportion eller andel. Bråket som förhållande är inget som behandlades i fokusgrupperna och 

därför saknas detta ansikte bland kategorierna. 
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3.2.1.1 Bråket som tal 
Vad gäller bråket som tal så visas det i de exempel, som även presenterats ovan under 

kategorin ”Relation till procent och decimaltal”, där bråktal omvandlas av eleverna till 

decimaltal. 

B2: En fjärdedel kan ju också vara lika mycket som, ja vad blir det, noll komma 

tjugofem. 

Även den ännu vanligare omvandlingen till procent kan tolkas som att bråket ses som ett tal. 

Detta då beskrivningen av bråket i procent för eleverna oftast representerar just ett tal och inte 

en andel som procent annars skulle beskrivas som. 

I de uppgifter som går ut på att storleksordna bråk hanteras dessa oftast som tal. Eleverna 

använder här ett antal olika metoder. En metod som används är att jämföra de olika bråken 

med referenspunkter så som en halv eller en hel och beskriva om bråktalet är större eller 

mindre än denna referenspunkt. En annan metod som visar på att bråket kan ses som ett tal av 

eleverna är att omvandla bråken till ett annat tal med samma värde. Detta gör de dels genom 

att förkorta eller förlänga bråk och på så vis få ett ekvivalent bråk att jämföra. En metod är 

även att som beskrivet ovan omvandla bråken till decimaltal, men framförallt till procent. I 

detta exempel ur transkriberingen använder sig elev A3 av flera metoder då hen jämför tal 

med en halv, omvandlar till procent samt jämför hur långt ifrån en hel talen är. 

A3: Men typ två tredjedelar, då tänker jag, det är mer än hälften. Sen har vi tre 

fjärdedelar, det vet jag ju är alltså typ sjuttiofem procent. Sen har vi ju, ja en halv då, 

och det är femtio procent. Och sen en tredjedel, och det vet vi ju, det är ju mindre än 

hälften. Och då så blir det ju inte jättesvårt. Vi vet ju att den är minst, för den är ju 

den enda som är under hälften. Sen vet vi att den är hälften. Sen har vi ju två här som 

är mer än hälften. Jag brukar tänka: Den har ju en tredjedel upp för att bli en hel, och 

den har en fjärdedel upp för att bli en hel. Så då har den närmare att bli en hel än den. 

Då är den störst. 

Elev A1 beskriver att hen använder sig av metoden att skriva om bråken, antingen till 

andra bråktal eller decimaltal.  

A1: Jag brukar skriva om dom. Så om det är, kanske om det skulle stått sex 

tolftedelar då kan jag skriva om det till en halv. Noll komma fem eller sådant. Så blir 

det enklare att se sen.  

Ytterligare en metod som använts för att lösa uppgifterna där bråk ska placeras i 

storleksordning är att rita upp bråken i form av ovan beskrivna bild av en uppdelad cirkel. Då 

denna metod används enbart utan att kombineras med andra metoder visar det inte på att 

eleven ser bråket som ett tal utan som del av en hel.  

3.2.1.2 Bråket som del av en hel 
Bråket som del av en hel visar sig tydligt i den vanligaste representationen, en jämnt delad 

cirkel i vilken en eller flera delar är skuggade eller färglagda. Vissa elever använder även 

denna bild som metod för att sortera bråk. 

B5: Här är ju tre fjärdedelar och här ska det då vara två tredjedelar (ritar). Och den är 

det ju minst väg till, alltså jag tänker såhär, här du vet. Här så är det ungefär en 

sådan. Ifall du tänker dig en osynlig rand där, då så är det ungefär samma här nu. Och 



23 

 

det är ju mindre väg hit emellan än däremellan. Och då så tänker jag att då är den 

vägen större. 

Elev B5 förklarar här med hjälp av bilden som visas i figur 7 hur det går att se att 
3

4
 är större 

än 
2

3
. Eleven ritar till ett extrastreck, det hen benämner som ”en osynlig rand” i citatet ovan, 

för att visa hur jämförelsen görs, se figur 8. 

 

 

Figur 7. Elev B5s bild där bråken 
2

3
 och 

3

4
 jämförs. 

 

 

 

Figur 8. Författarens kommentar till elev B5s bild i figur 7. 

 

Resultatet visar att alla elever i studien har bilden av bråk som del av en hel varav flera 

elever har även andra bilder. Då uppgifter som mer naturligt skulle beskrivas med andra 

bilder, bilden av bråk som del av antal eller bråk som tal, tolkas och beskrivs som del av en 

hel visar det att vissa elevers bilder av bråk är mer eller mindre begränsade till just bråket som 

del av en hel. 

3.2.1.3 Bråket som del av ett antal 
Bråket som del av ett antal beskrivs av eleverna i fokusgrupp B. Redan tidigt i beskrivningen 

av bråk tas detta upp. 

B1: Eller typ så, det är man har ett visst antal, så ska man dela in det i olika många 

personer eller grupper. 

Att dela upp ett antal i grupper verkar vara något som eleverna känner igen och relaterar till 

bråk. Den första bilden som ritades av elev B5 för att visa vad bråk är skulle kunna kopplas 

till del av ett antal. Dock ledde denna bild till oklarheter och ingen, inte heller eleven som 

ritade bilden, kunde riktigt beskriva den och få det att gå ihop.  

 



24 

 

 

 

Figur 9. Elev B5s första bild av bråk. (Återskapad av författaren då annat lades till på 

originalbilden i efterhand.) 

 

Moderator: Och vad har du ritat? 

B5: En tjugondel. 

M: Mm, vill du berätta mer vad du har tänkt? 

… 

B5: cirklar. Och så har jag delat dom på fyra, fast det ska egentligen vara jämna. 

M: Det ska egentligen vara lika stora bitar? 

B5: Jag ritade lite slarvigt. Eller så gör du såhär 

B2: Är det inte så att tjugondel, då har du ju en cirkel 

B5: Då blir det en hel och så blir det ju en sextondel.  

Elev B5 pratar i utdraget ovan till att börja med om den bild hen ritat som visas i figur 9. För 

att förklara mer ändrar eleven sedan bilden till det som visas i figur 10. Även om första bilden 

skulle kunna vara en beskrivning av bråket 
1

20
 som del av ett antal så visar alterneringen av 

bilden att eleven inte behärskar denna beskrivning. 

 

 

Figur 10. Hur elev B5 modifierade sin ursprungliga bild av bråk för att visa ett alternativt 

bråk. (Återskapad av författaren då annat lades till på originalbilden i efterhand.) 

 

Både elev B2 och B3 protesterar mot elev B5s första bild då de menar att ett bråk ritas som en 

jämnt delad cirkel och inget annat. 

B2: Tjugondelar är väl att du har en cirkel som är indelad i tjugo delar. Nu har du ju 

målat fem cirklar som är indelade i fjärdedelar. 

B3: Det är fel. 

Elev B1 är den enda som ursprungligen försvarar bilden och menar att detta går att se som en 

bild av bråktal.  

B1: Ja kanske att alla ses som en låda med tårta, kanske, då är det liksom alla. Då är 

en tjugondel, alla tårtor är delade i tjugo delar, kanske. Tjugo var hela, eller allt. 

1

20
 

1

20
 

1
1

16
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Ytterligare ett exempel på hur bråk presenteras som del av ett antal presenterades ovan, i 

kategorin kring representationer, där en elev representerade bråket 
1

2
 som ett av två äpplen (se 

figur 4). 

Fokusgrupp B presenterades endast för en av bilderna ur intervjuguiden som representerar 

bråk som del av ett antal. Bilden av sexton cirklar av vilka fyra är skuggade, , tolkades inte 

direkt som 
1

4
 av 16 utan eleverna funderade på olika sätt att tolka bilden. 

B2: Alltså det här kan man ju se på olika sätt. Om man ser att varje cirkel är en hel så 

blir det ju fyra hela. Men om man ser varje cirkel är en, vad blir det, sextondel så blir 

det på ett helt annat sätt. 

… 

B2: Ja det här är fyra sextondelar och om man tittar på den bilden, då kan man ju se 

att fyra sextondelar är lika mycket som en fjärdedel, eller hur? 

I fokusgrupp A när samma bild presenteras beskrivs den som 4 av 16 vilket elev A3 menar 

kan förkortas till 
1

4
. 

A3: Nej men jag tänker fyra gånger fyra för att få reda på hur många det är, då vet vi 

att det är sexton sådana här ringar och så ser vi att det är fyra som är ifyllda. Alltså 

fyra av sexton. Då kan vi förkorta det till en fjärdedel. Och då är det noll komma 

tjugofem och tjugofem procent. 

Eleverna beskriver att de sett bilden men inte själva använder den. Detta för att de menar att 

bilden är jobbigare att rita än den bild av en delad cirkel som de brukar använda. Eleverna 

benämner inte på något sätt att bilden skulle representera en annan aspekt av bråktal. 

Moderator: Är den här, är det en typ av bild som ni känner igen? 

A3: Känner väl igen den men det är inte dom man brukar rita.  

A4: Alltså om man ritar brukar man inte rita så för det är ju jobbigare. 

A3: Om det är med i böcker är det ofta cirklar och så känns det som. 

Då bilden som visar 
2

5
 av 20, , presenteras i fokusgrupp A beskriver elev A3 denna på 

liknande sätt som föregående bild. Att detta är 
8

20
 som kan förkortas till 

2

5
. Elev A1 ger en 

annan tolkning av bilden som att varje ”grupp” av cirklar skulle vara en hel och varje cirkel en 

fjärdedel och visar även detta med en bild som visas i figur 11. 

A3: Jag tänker att vi har tjugo. Fyra gånger fem. Fem fyragrupper. Tjugo. Och sen 

har vi ju åtta. 

A1: Eller kan man tänka att, en sådan där grå är en fjärdedel (börjar rita). Så är det 

fem stycken, så. Och då blir det ju tjugo också. Tjugo stycken fjärdedelar. 

A3: Åtta tjugondelar kan man ju förkorta då med fyra (skriver). Två femtedelar. 

 

Figur 11. Bilden elev A1 ritar för att förklara sin tolkning av bilden .  
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3.2.1.4 Bråket som proportion eller andel 
Procent relateras av Löwing och Kilborn (2002) till bråket som proportion eller andel. Procent 

var som tidigare beskrivet det mest frekventa temat genom fokusgruppsessionerna. Dock 

använde eleverna främst procent som ett tal och inte en andel varför resultaten kring procent 

som beskrivs ovan inte kodas in i denna kategori. Resultatet kring detta av bråkets ansikten 

handlar främst om de delar ur transkriberingarna som till en början kodades som ”definiera 

helhet” eller liknande. Dessa delar kommer främst ur resultatet insamlat i fokusgrupp B där 

det uppkom flera och långa samtal, samt engagerade diskussioner om vad en hel är. Dessa 

diskussioner om vad helheten är kretsade ofta kring procent. 

En diskussion uppkom där en elev spekulerar kring att en halv tårta skulle kunna vara 

hundra procent, detta på grunden att eleven menar att det går att benämna olika beroende på 

vad som definieras som helheten. Av de andra eleverna kommer både medhåll och mothugg. 

B3: Lyssna, har jag en tårta, ätit upp hälften, då kan jag säga att det som är kvar är 

hundra procent. 

B2: Nej. 

B1: Jo, för det är allt du har kvar. Det är allt, utav allt du har kvar. 

B3: Har jag ätit upp hälften, så 

B2: Då har du ju ätit upp femtio procent av tårtan 

B3: Lyssna, ifall, jag gjorde en tårta, jag åt hälften. Sen så fixade jag till den så att det 

inte syntes. 

B2: Ja jo dååå 

B3: Då kan jag säga till dig att det här är en hundra procent tårta. Eftersom du vet 

inte vad jag gjorde förut. 

Senare kom ytterligare en fråga från en elev kring vad som skulle hända om hen åt upp 

hälften av vad som var kvar av denna omdiskuterade tårta, skulle detta då vara en fjärdedel 

eller hundra procent. 

B4: Men om vi har din halva tårta, då om jag äter upp hälften av den där halvan, får 

jag hundra procent igen då? Eller har jag fjärdedel. 

B2: Det beror på om du utgår från hela tårtan och säger jaha jag har en fjärdedel 

B3: Eller om du utgår från 

B4: Nu pratade B2 

B2: Alltså om du, om du utgår från hela tårtan, då har du bara en fjärdedel kvar, men 

om du utgår från den där fjärdedelen och säger ”det här är en hel”, då har du ju 

hundra procent. 

Här behandlas både bråk och procent som en andel, hur mycket det är beror alltså på av vad 

proportionen ska tas. Vad som visar sig ur de delar som kodats som bråket som proportion 

eller andel är att detta av bråkets ansikten väcker engagemang och diskussion. Det är något 

som eleverna tycker är svårt och spännande, vilket framgår av deras tonfall och hur snabbt de 

avbryter varandra i dessa delar av samtalet. 
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3.2.2 Duala begreppsbilden 
Den duala begreppsbilden, operationell- och strukturell begreppsbild, genererade inte många 

kodningar i transkriptionerna. Orsaken till detta, att mer tid skulle behövas, tolkningar göras 

och intervjuguidens upplägg skulle varit annorlunda, beskrivs mer i nästa kapitel. Visst 

resultat har ändå genererats och presenteras här. 

Den operationella bilden har visat sig förekomma hos eleverna genom att de löser 

uppgifter och beskriver bråk med hjälp av processer de lärt sig, till exempel att rita och dela 

en cirkel. Även en strukturell begreppsbild går att se i resultatet. Ett tydligt exempel på detta 

är de fall där elever växlar mellan olika representationer och metoder för att lösa en uppgift 

eller beskriva något för sina kamrater. 

Ett exempel på förekomsten av en strukturell begreppsbild av bråk är då eleverna i 

fokusgrupp A ska lösa uppgiften 
6

7
2

7

. Det är tydligt att eleverna inte har någon metod för hur 

uppgiften ska lösas. Elev A4s första tanke är att omvandla bråken till decimalform, men 

märker snabbt att detta är för svårt. Elev A1 gör ett försök att lösa uppgiften genom att rita 

upp bråken. Dessa försök kan ses som ett användande av kända metoder och kopplas till en 

operationell begreppsbild. Dock fungerar ingen av dessa metoder på uppgiften. Elev A3 och 

A4 resonerar då istället kring uppgiften och finner en lösning. Detta resonemang och förmåga 

att använda kunskaper om bråk i ett nytt obekant sammanhang visar på en strukturell 

begreppsbild. 

A3: Svaret man får ut gånger den ska ju bli den. Alltså det vi får ut här, gånger 

nämnaren, ska bli täljaren. 

… 

A4: Svaret är ju tre. 

A3: För man tänker att tre gånger två är sex. 

A4: Ja, o sen kan vi bara tänka, hur många sådana delar får plats i den. 

A3: Ja. 

A4: Hur många två sjundedelar får plats i sex sjundedelar och då är det ju tre stycken, 

så svaret blir tre. 

A2: Ja 

Moderator: Håller ni med, eller har ni några frågor till A4 angående hens lösning? 

A2: Nej 

A1: Nej eller inte. Det är ju inte tre. 

A4: Svaret är tre. 

A1: Är det det? 

A4: Ja, för kolla. Om vi kollar på din målning. Här ser du om vi lägger ihop, det är ju 

sådana bitar vi vill ha, för dom bitarna är ju lika stora. Om vi har två sådana, två 

sådana, två sådana, då har vi tre sådana bitar. Det är tvåsjundedel-bitar. 
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Elev A4 växlar här, från att tillsammans med A3 varit överens om svaret på grund av att 

kvoten i en division multiplicerat med nämnaren ska bli täljaren, till att förklara uppgiften 

med innehållsdivision och sedan även visa visuellt i en bild för att förklara då alla inte förstår. 

I fokusgrupp B visar elev B2 på en strukturell begreppsbild av bråk då hen genom att både 

förklara med ord men även visa med hjälp av ett papper för elev B4 hur uppgiften 2 ∙
1

4
 kan 

lösas. 

B2: Men alltså egentligen är det såhär, man får tänka såhär. Två gånger får du en 

fjärdedel 

… 

(B2 tar ett tomt blad och klipper i fyra delar.  ) 

B2: Här är en fjärdedel (håller upp en av bitarna). Två gånger får du en fjärdedel (ger 

två bitar till B4). Vad blir det då? 

Eleven visar här på en förståelse av innebörden snarare än att bara utföra en process. Ett annat 

exempel där samma elev, elev B2, löser uppgiften 
1

3
+

1

6
 visar en operationell begreppsbild. 

Detta då eleven beskriver en inlärd process snarare än att visa en förståelse för vad de båda 

bråken betyder. 

B2: Men då kan man göra så att man förlänger. Tre och sex har någon, jo någon 

samma nämnare, till exempel tolv. Om man ska ha tre till tolv så får man ta gånger 

fyra, alltså en tredjedel gånger fyra (skriver). Fyra tolftedelar. För att du vill ha 

samma nämnare. Så tar du en sjättedel, det tar du gånger två, för sex gånger två är ju 

tolv. Det är ju lika med två tolftedelar. Och sen tar du fyra tolftedelar plus två 

tolftedelar och det är ju lika mycket som sex tolftedelar. 

I analysen visas alltså förekomsten av både operationell och strukturell begreppsbild. 

Sammantaget genom resultatet, som beskrivits ovan både under de fyra, ur analysen skapade, 

kategorierna och bråkets ansikten visas att den operationella begreppsbilden är vanligare 

bland eleverna som deltagit i studien. Bland annat genom vad som beskrivs under kategorin 

representationer om hur flera elever är begränsade till att se bråket som en jämnt delad cirkel. 

Även vad som beskrivs under kategorin relation till procent och decimaltal, att flera elever då 

de presenteras för ett bråk lägger stor vikt vid att omvandla detta till procent och decimalform, 

visar på den operationella begreppsbilden. Bråket ses här som en process, något som 

omvandlas, inte som ett eget objekt. 
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4 Diskussion och slutsatser 

Detta kapitel är indelat i fyra delar. Efter en metoddiskussion och en resultatdiskussion där 

studien diskuteras och problematiseras följer studiens slutsatser och till sist reflekteras kring 

vad studien kan ha för betydelse för lärarprofessionen. 

4.1 Metoddiskussion 

Fokusgrupper genererar enligt Wibeck (2010) inte slutsatser som är generaliserbara. Utifrån 

vald metod går det alltså inte att säga något om utbredningen av de bilder av bråk som funnits. 

För detta skulle mer kvantitativa metoder kunna användas. 

Urvalet som gjorts i denna studie genom lottning i två klasser är inte det optimala. Då ett så 

litet urval av elever ska göras är inte slumpurval att föredra. Wibeck (2010, s. 80) skriver att 

det till skillnad från slumpurval för fokusgrupper är ”mer effektivt att använda sig av 

avsiktliga urvalsmetoder”. Dock görs lottningen i två utvalda klasser vilket i sig gör att detta 

inte är något slumpurval i egentlig mening. Dessutom sa sig läraren kontrollera att lottningen 

genererade ett urval som representerade olika nivåer i klassen, vilket gör att urvalet kan 

betraktas som avsiktligt i viss mening. Att eleverna lottades i klasserna gör även att ingen elev 

som önskade delta behövde känna sig bortvald och att risken minskar för spekulationer i 

klassen kring varför de eleverna som fick delta blev ”utvalda”. 

En aspekt att ta hänsyn till då kvaliteten av resultatet i denna studie bedöms är att 

fokusgrupper som metod är mycket tidskrävande. Då denna studie är gjord som ett 

examensarbete är den tillgängliga tiden för analys av materialet begränsad. Mycket tid har 

gått åt till att förbereda, organisera och hålla i fokusgrupper samt transkribera ett material där 

flera elever pratar och ofta samtidigt. Detta gör att tiden för analys är begränsad. Dock har 

analysen gjorts systematiskt och de steg som följts bör bidra till att resultatet är tillförlitligt. 

Det går samtidigt att utgå ifrån att fler genomläsningar och mer tid skulle kunna visa på 

ytterligare aspekter av elevernas bilder av bråk i materialet samt mer nyanserade resultat. 

4.2 Resultatdiskussion 

Denna resultatdiskussion börjar med en diskussion kring de fem kategoriseringar som skapats 

ur kodningen av materialet. Därefter behandlas resultatet gällande bråkets fem ansikten och 

den duala begreppsbilden. I resultatdiskussionens sista del görs en koppling mellan denna 

studie och den litteraturstudie av Wahlström (2018) som har använts som bakgrund. 

4.2.1 Kategoriseringar skapade ur analysen 
De fem kategorier som skapades som ett resultat av den inledande kodningen av 

transkriberingarna bör vara en god sammanfattning av de för frågeställningen relevanta 

resultaten av studien. Detta eftersom de valts primärt utifrån att de fångar teman som 

återkommer på flera ställen under intervjuerna och de flesta även i båda fokusgrupperna. 

Analysen av vad som sägs inom varje kategori kan antas ge en bild av vad eleverna tänker 

kring bråk. Att sätta sig in i andras föreställningar är dock svårt och en reservation finns alltid 
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för att det som sägs inte helt representerar den tankegång som ligger bakom. Som beskrivet i 

metoddiskussionen ovan är fokusgrupper en tidskrävande metod och chansen är stor att 

ytterligare aspekter kommit fram om materialet bearbetats ytterligare. 

4.2.2 Bråkets ansikten 
Då intervjuguiden utformades fokuserades denna på att undersöka tre av bråkets ansikten, 

bråket som tal, som del av en hel och som del av ett antal. Som förväntat utifrån arbetets 

bakgrund visade sig bilden av bråk som del av en hel vara den starkaste bilden bland eleverna. 

Resultatet visar att även bråket som ett tal, bråket som del av ett antal samt bråket som 

proportion eller andel fanns med i elevernas beskrivningar av bråk. Här gavs dock ett spretigt 

resultat mellan de båda fokusgrupperna. I fokusgrupp A visade eleverna generellt en mycket 

god förståelse för bråket som tal. I fokusgrupp B var det mer spretigt och flera svårigheter och 

missförstånd visade sig vad gäller hur de hanterade både bråket som tal, bråket som del av 

antal och bråket som proportion. Orsaker till dessa skillnader skulle kunna förklaras av den 

skillnaden att eleverna i fokusgrupp A går i årskurs 9 medan eleverna i fokusgrupp B går i 

årskurs 7. Dock visar alla samtal och diskussioner i fokusgrupp B att eleverna trots 

svårigheter att förstå alla delar har en god förståelse för bråkets mångsidighet. Denna 

förståelse för att bråk kan tolkas på olika sätt och betyda olika saker syntes inte på samma sätt 

i fokusgrupp A. Där beskrevs en bild som ska representera bråket som del av antal endast som 

ett lite krångligare sätt att rita, utan reflektioner på att tolkningen eller innebörden kan skilja 

sig åt. 

4.2.3 Den duala begreppsbilden 
Vad gäller resultatet kring den duala begreppsbilden så är det relativt fattigt. En orsak till 

detta är främst att den duala begreppsbilden inte legat i fokus vid utformandet av 

intervjuguiden. För att få en bred och nyanserad bild av elevers bilder av bråktal i termer av 

operationell- och strukturell begreppsbild skulle en egen studie, med syfte och 

frågeställningar begränsat till detta, behöva göras. Då skulle intervjuguiden kunna utformas 

med uppgifter som specifikt är tänkta att visa just den operationella- och strukturella 

begreppsbilden.  

Denna studies utformning visade sig ge ett material som var svårt att utläsa i termer av den 

duala begreppsbilden. Trots detta kunde vissa resultat identifieras och i förgående kapitel 

presenteras exempel som visar på förekomsten av både den operationella- och den strukturella 

begreppsbilden hos eleverna. Det finns även stora möjligheter att mer av detta finns att hämta 

i materialet, men då intervjun inte är upplagd för detta krävs ytterligare ett stort 

tolkningsarbete för att tolka resultatet i termer av operationell- och strukturell begreppsbild. 

För detta skulle, som beskrivs i metoddiskussionen, mer tid krävas. 

4.2.4 Resultatets koppling till tidigare litteraturstudie 
Som bakgrund till denna kvalitativa studie ligger en tidigare gjord litteraturstudie (Wahlström, 

2018). Under denna rubrik jämförs resultatet från denna studie med delar av resultat och 
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slutsatser från litteraturstudien. Detta görs genom en reflektion kring de fem punkter som 

presenteras i bakgrunden som de för denna studie relevanta delarna ur litteraturstudien. 

Den första punkten rör den duala begreppsbilden och handlar om att Wahlström (2018) 

funnit att den operationella bilden är vanligare än den strukturella vad gäller elevers bilder av 

bråktal. Detta bekräftas av denna kvalitativa studie.  

De två följande punkterna handlar om bråkets fem ansikten. I denna kvalitativa studie 

framkommer bilder hos eleverna som inte stämmer överens med vad som tidigare beskrivits 

av Wahlström (2018). Där påstods att elevers bilder främst är begränsade till del av en hel och 

i viss mån även del av antal. I denna studie har dessa båda bilder funnits, men i motsats till 

litteraturstudien så framkommer här att eleverna även hade bilder av bråket som tal och kunde 

hantera bråket på ett väl fungerade sätt i uppgifter där bråket representerade just ett tal. 

I nästa punkt, som i Wahlströms (2018, s. 20) slutsatser beskrivs som att ”bråk och division 

kan vara två kognitivt separata begrepp hos eleverna”, framkommer två helt skilda resultat i 

de båda fokusgrupperna. I fokusgrupp A kan resultatet från litteraturstudien bekräftas medan 

det motsägs i materialet som samlats in från fokusgrupp B. I fokusgrupp B benämner eleverna 

själva, som beskrivet i resultatet, bråk och division som starkt sammankopplade.  

Den sista av punkterna, som i bakgrunden beskrivs som för denna studie relevanta delar ur 

litteraturstudien, är att Wahlström (2018) finner att en bild som kan finnas hos elever är 

täljaren och nämnaren som två separata heltal. Denna bild återfinns inte helt i denna 

kvalitativa studie. Dock syns en liknande missuppfattning som beskrivs i resultatet under 

kategorin om täljaren och nämnarens betydelse. Här påstår elev B4 att det endast är nämnaren 

som bestämmer storleken på bråket. Sett till helheten så kan detta dock inte tolkas som att 

eleven ser täljaren och nämnaren som två separata heltal. Eleven behandlar vid andra tillfällen 

bråk på ett sätt som visar på en viss förståelse. Den felaktiga sorteringen kan ses som en stor 

osäkerhet hos eleven kring täljarens och nämnarens betydelse snarare än en syn på dessa som 

två skilda enheter. 

4.3 Slutsatser 

Studien ger följande svar på forskningsfrågan, Hur kan elevers olika bilder av bråk beskrivas 

och kategoriseras? 

Utifrån bråkets ansikten, som beskrivs av Löwing och Kilborn (2002), kan sägas att flera 

elever i denna studie visat sig ha en mångsidig bild av bråk där fyra av bråkets ansikten går att 

identifiera, bråket som tal, bråket som del av en hel, bråket som del av ett antal och bråket 

som proportion eller andel.  

• Bråket som del av en hel är den bild som finns hos samtliga elever i studien. 

• Hos flera elever finns en välfungerande bild även av bråket som tal. 

• Bråket som del av ett antal samt bråket som proportion eller andel leder för flera 

elever till svårigheter och funderingar. 
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Utöver detta kan följande sägas om de bilder av bråk som funnits hos elever som deltagit i 

denna studie: 

• De två främsta associationerna som samtliga elever visat sig göra till bråk är att 

relatera och omvandla det till procent samt att representera bråket med en cirkel delad 

i ett jämnt antal bitar av vilka en eller flera är färglagda eller skuggade. 

• Bråk, procent och decimaltal ses av elever som en enhet. 

• Elevernas bilder av bråk är starkt kopplade till ett antal bråk de känner igen och verkar 

använda ofta så som fjärdedelar, halvor, tredjedelar med flera. Då bråk presenteras 

som inte stämmer med något av dessa kända bråk kan det hända att eleverna inte löser 

samma typ av uppgifter som de gör med bekanta bråk. 

• Vissa elever gör en stark koppling mellan division och bråk medan andra inte 

benämner denna koppling alls. 

• Eleverna är medvetna om vikten av täljaren och nämnarens betydelse. Dock har vissa 

elever svårigheter att tolka och hantera dessa trots att de vet att det finns en viktig 

koppling. 

4.4 Implikationer för läraryrket 

Tidigare litteraturstudie av Wahlström (2018) visar att elevers bilder av bråk ofta är 

begränsade till bråket som del av en hel. Denna studie visar att elever har förmåga att resonera 

kring betydelsen av bråkets mångsidighet. Detta skulle kunna ses som en implikation till att 

låta eleverna arbeta med bråkets olika betydelser och träna på att utveckla sina resonemang 

och tolkningar av bråket i olika situationer, inte bara som del av en hel. I fokusgrupp A med 

elever från årskurs 9 visade ingenting på att eleverna verkade tycka bråk var något särskilt 

svårt utan snarare något de var bekväma med. Vissa av eleverna kunde arbeta med bråkets 

olika betydelser och visade sig därmed ha en strukturell begreppsbild, där de kan se på bråket 

som ett objekt. Detta bör vara ett mål för varje lärare som undervisar inom matematik att 

hjälpa eleverna nå. 

Av vikt för yrkesverksamma och blivande lärare kan även vara att reflektera kring den 

variation som finns hos olika elever vad gäller deras bilder av bråk. Då vissa elever i en klass 

har en god både operationell och strukturell bild av bråk och dess olika betydelser medan 

andra elever i samma klass kan vara begränsade till att se bråket som en uppdelad cirkel, 

ställer detta krav på en välfungerande differentierad undervisning. Detta för att alla elever ska 

utvecklas och fördjupa sin bild av bråktal i största möjliga mån. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide – fokusgrupper 
På bordet finns tillgång till papper, pennor, linjaler, gradskivor. 

Bilderna i rutorna visar det material som presenteras för deltagarna. Materialet presenteras utskrivet 

på papper. Bilderna presenteras separat en bild i taget. 

Presentation 
Hej! Jag heter Rebecka 

Vad heter ni? 

Information 
Examensarbete, del av lärarutbildningen. 

Frivilligt deltagande, rätt att avbryta. 

Konfidentialitet. Värna varandras integritet. 

Jag är intresserad av hur ni tänker. Kommer inte bedöma. Er lärare kommer inte få veta vad någon 

säger eller skriver.  

Fokusgrupp. Prata med varandra, ställ frågor till varandra. Jag kan också ställa frågor och kommer att 

presentera material. 

Använd det ni vill av papper, pennor och så. 

Kommer att filma. Är det okej?  

Intro 
Repetera namn. Går ni i samma klass? Hur länge har ni gått i samma klass? Har ni varit med i någon 

forskningsstudie förut? 

Uppvärmning 
Följande presenteras, en bild i taget: 

Frågor som kan ställas till bilderna: Vad står det? Vad betyder det? Skulle det gå att rita det? Hur kan 

du förklara det för någon som inte vet vad det betyder? Går det att göra något med det? Räkna ut 

det? 

Fritt kring bråk 
Eleverna ombes berätta vad de vet och tänker om bråk inom matematiken. 

 

Symboler. Olika bråk 
Olika bråktal presenteras för eleverna. Bilderna presenteras en i taget. 

4 3+2 10-4 



 

 

 

                                                                                        

Möjliga frågor för varje bild, (avvakta med frågor om behov inte finns):  

Vad står det? Vad betyder det? Går det att förklara eller visa vad det betyder? Med ord? Med bilder? 

På annat sätt? Går det att göra något med bråket? 

Bråk som tal, storleksordna bråk 
Följande talkombinationer presenteras i tur och ordning. Varje talkombination ges i form av ett antal 

papper med ett tal på varje, alltså utan att någon speciell ordning. Eleverna ges uppgiften att 

storleksordna bråken. –Försök förklara så mycket som möjligt av hur ni tänker. 

        

  

Möjliga frågor att ställa vid behov: Varför gör du så? Hur tänker du? 

Del av helhet, bilder 
Olika bilder visas. Representation av bråk i form av en uppdelad cirkel eller rektangel. Bilderna 

presenteras en i taget. 

 

 

 

 

 

                   

 

Möjliga frågor att ställa om bilderna: Känner du igen den här typen av bild? Vad föreställer bilden? 

Hur kan denna bild kopplas till bråk? Vad är det för bråk som representeras? 

Del av antal 
Bilderna presenteras en i taget 

1

4
 

2

5
 

3

6
 

6

3
 



 

 

 

  

                       

Möjliga frågor till bilderna: Vad kan denna bild visa? Känner du igen denna typ av bild? Går bilden att 

på något sätt koppla till bråk? 

Bråk som tal 
Eleverna ges i uppgift att storleksordna följande tal. De presenteras på skilda blad utan någon 

ordning. 

 

Möjliga frågor att ställa vid behov: Varför gör du så? Hur tänker du? 

Beräkningar med bråk 
Följande uttryck innehållande bråk presenteras ett i taget. Eleverna får uppgiften att utföra 

beräkningarna och förklara vad de gör och hur de tänker. 

         

                        
Möjliga frågor att ställa: Hur tänker du? Varför gör du så? Håller ni med? Går det att lösa på andra 

sätt? 

Avslutning 
 

- Är det någon som vill tillägga något? Har ni några tankar kring bråk som vi inte har pratat om? 

Tack för deltagande!! 

Har ni några frågor om studien? Hör av er om ni har några frågor i efterhand. 

2

5
+

1

5
 

1

3
+

1

6
 

2

5
+

2

3
 

6
7

  
2
7

  
 2 ∙

1

4
 

1

2
∙ 3 
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