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Sammanfattning
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur bråkundervisningen i år 3-6 kan
utformas så att elever får en rik förståelse för bråkbegreppet. Jag ville få reda på hur lärare
brukar gå till väga och vilka svårigheter och möjligheter de upplever finns i
bråkundervisningen.  För att finna svar på mina frågor valde jag att göra en litteraturstudie av
forskares och metodikers undersökningsresultat om både elevers lärande och lärares
bråkundervisning. Jag har även genomfört kvalitativa intervjuer med fem matematiklärare
med omfattande erfarenhet av att undervisa om bråk. Litteraturstudien påbörjades innan de
kvalitativa intervjuerna genomfördes för att få kännedom om vad tidigare forskning visar.
Informanterna delade med sig av uppgifter som berör bråkbegreppet och som de använder i
undervisningen om bråk. Den empiriska studiens resultat visar att lärares undervisning endast
berör vissa av bråkbegreppets olika aspekter vilket kan förklaras med att läromedlen påverkar
vilka aspekter av bråkbegreppet eleverna får möta. Några av informanterna anser inte att
bråkbegreppet är svårare för elever att förstå än andra matematiska begrepp medan andra
upplever svårigheter med att undervisa om just bråk.

Litteraturstudien visar att om elever skall få en rik förståelse av bråkbegreppet behöver alla
aspekter av bråktalen belysas och sättas in i ett sammanhang. Undervisningen behöver präglas
av variation i både arbetssätt och innehåll för att inte bråktalen enbart ska medföra ett
mekaniskt räknande av rena tal för eleverna. Både litteraturstudien och den empiriska studien
visar att symbolen för ett bråktal skapar svårigheter för elever med både uttal och förståelse.
De rationella talen upplevs ofta komplexa eftersom bråktals storlek och innehåll kan variera
beroende på helheten samt för att ett och samma bråktal kan uttryckas på oändligt många
olika sätt. Det är vanligt att elever generaliserar från erfarenheter om heltalen vilket medför att
de har svårt för att storleksordna bråktalen och utföra räkneoperationer. Orsakerna till
svårigheterna kan bero på bristande didaktiska kunskaper hos läraren och på elevernas
olikheter i mognad och bakgrund.
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1. Bakgrund
Under min utbildning till lärare har jag varit fascinerad av bråkbegreppet och det har länge
funnits i mina tankar. Vad är ett bråktal och kan jag på ett begripligt sätt förklara begreppets
innebörd för elever i grundskolan? Matematikdidaktikern Krister Larsson var den som väckte
mina tankar om de svårigheter och möjligheter som finns i bråkundervisningen under ett
seminarium om bråktal i en matematikdidaktisk kurs.

Under Matematikbiennalen i Malmö i januari 2004 deltog jag i seminarier som handlade om
bråktal. Flera förslag på övningar om bråktal presenterades och jag kände en stor lust till att
själv få genomföra dessa med en grupp elever. Tyvärr har inte bråkbegreppet behandlats
under någon av mina VFU-perioder på lärarprogrammet så nu under mitt examensarbete får
jag äntligen ägna tid åt bråktalen.

Jag upplever att många vuxna har svårt att beskriva i ord vad begreppet bråk innebär. Jag
pratade med en äldre man för en tid sedan. När jag berättade att jag funderade på att skriva om
bråk sa han:

- Bråk. Vad är bråk nu igen…? Usch, jag är så dålig i matte.
När jag då själv skulle förklara för mannen stod det still i min hjärna.

- Ja men du vet en fjärdedel, en femtedel av något, mumlade jag.
Efter den händelsen tänkte jag: - Jag kan ju inte ens själv förklara vad det är. Hur ska jag då
kunna få mina kommande elever att förstå bråkbegreppet?

En anledning till att jag väljer att skriva om bråktal är att jag vill lära mig något som jag
kommer att ha nytta av när jag jobbar som lärare. Jag vill bli ”expert” på att undervisa om
bråk, på hur jag på bästa möjliga sätt undervisar så att eleverna ska lära sig vad begreppet
bråk innebär. Jag vill få en fördjupad kunskap om elevers lärande och lärares undervisning av
bråkbegreppet. Samtliga matematiklärare i både grundskolan och gymnasieskolan behöver
kunskap om bråkbegreppet vilket också är en anledning till varför jag väljer att skriva om
bråk dock ligger fokus på den tidiga bråkundervisningen i år 3-6. Vad behöver en
matematiklärare tänka på i undervisningen om bråkbegreppet? I kursplanen för grundskolans
tidigare år finns följande att läsa om matematik:

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i
matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många
valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av
information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället.
Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning
och ett livslångt lärande.1

Av citatet framgår att kunskaper i matematik är nödvändigt både för medborgarna i dagens
samhälle och för utvecklingen av samhället vi lever i.

Kunskap om rationella tal har betydelse för såväl vardagsliv som för fortsatta studier.
Kunskaper om bråkbegreppet kan öppna för kontakt med många andra stora områden i
matematiken så som, talteori, geometri, algebra samt oändlighetsbegreppet. 2

                                                  
1 Skolverket, (2000) Kursplan i matematik för grundskolan. www.skolverket.se (2004-11-17)
2 Runesson, U. Variationens pedagogik- skilda sätt att behandla ett matematiskt innehåll, Acta Universitatis
Gothoburgensis, Göteborg, (1999)
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Vid en närmare granskning av hur kursplanen behandlar just bråkbegreppet upptäcks
följande:

Mål att sträva mot
Strävan skall också vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning
samt sin förmåga att förstå och använda
– grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden,
proportionalitet och procent,3

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
– ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och

                    enkla tal i bråk- och decimalform,4

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
– ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella
 tal i bråk- och decimalform,
– ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning
 med naturliga tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet
 i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel,5

Av citaten framgår alltså att eleverna ska få möjlighet att utveckla förståelse och användning
av rationella tal i både bråk- och decimalform. Jag tolkar räkning med […] tal i decimalform
samt procent och proportionalitet som räkning med rationella tal. Med denna utgångspunkt
kommer jag i min uppsats att fokusera på undervisning om rationella tal i bråkform.

                                                  
3 Skolverket, (2000)
4 Skolverket, (2000)
5 Skolverket, (2000)
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2. Syfte och problemformulering
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur bråkundervisningen i år 3-6 kan utformas så att
elever utvecklar en förståelse för bråkbegreppet. För att nå detta syfte har följande
frågeställningar formulerats:

1. Vad är ett bråktal?
2. Hur uppfattar elever bråktal?
3. Hur undervisar erfarna lärare om bråk i år 3-6?
4. Vilka av bråkens olika aspekter synliggörs i undervisningen och vilka lyfts inte

fram?

Uppsatsens uppläggning är utformad så att inledningsvis beskrivs vilka metoder jag använt
mig av och vilken litteratur som har varit utgångspunkt för undersökningen. Därefter följer en
litteraturstudie som handlar om både forskning och beprövad erfarenhet om bråkundervisning
och elevers lärande. Sedan följer en redogörelse för den empiriska studien uppläggning och
genomförande samt resultatet från de kvalitativa intervjuerna. Avslutningsvis behandlas
relationen mellan teori och empiri där jag bl.a. analyserar de konkreta uppgifterna
informanterna delgav mig följt av det sista kapitlet diskussion.
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3. Metod
För att få svar på vad ett bråktal är och hur elever uppfattar bråktal har jag gjort en
litteraturstudie där jag tagit del av tidigare forskning om bråkbegreppet. Resultatet av
litteraturstudien är indelad i tre delar där den första delen beskriver vad ett bråktal är. Den
andra delen tar upp forskning om elevers lärande och lärares undervisning om bråktal och
avslutningsvis behandlas beprövad erfarenhet av att undervisa om bråkbegreppet. Jag har
även gjort en empirisk studie i form av kvalitativa intervjuer med fem matematiklärare för att
få reda på mina tre sista frågeställningar. En mer detaljerad beskrivning av metoden
kvalitativa intervjuer finns i kapitel 5.1 Undersökningens uppläggning och genomförande.

Redan under sommaren började jag leta efter litteratur som skulle ingå i litteraturstudien.
Genom att göra en sökning på ”bråk” i Linköpings universitetsbiblioteks lokala katalog fick
jag bl.a. fram Engströms avhandling Reflektivt tänkande i matematik–om elevers
konstruktioner av bråk. Denna avhandling tillsammans med Runessons Variationens
pedagogik har båda varit en utgångspunkt i min studie om elevers lärande och lärares
undervisning av bråktal. Med hjälp av de båda avhandlingarnas hänvisningar och
referenslistor kunde jag sedan hitta mer litteratur som lämpade sig väl för min uppsats.
Kilborns forskning har också fått ett stort utrymme i uppsatsen, speciellt boken Rationella och
irrationella tal. Min handledare har också tipsat om och tillhandahållit många artiklar som
t.ex. Rational Number, Ratio and Proportion av Behr m.fl. och även Rational–Number
Concepts av Behr m.fl. som har varit viktiga referenser för denna studie.

Innan jag påbörjade den empiriska studien läste jag litteratur om bråkbegreppet för att få
kunskaper inför de kvalitativa intervjuerna. Jag har även använt mig av Internet och då
speciellt Skolverkets hemsida för att finna relevant information och fakta för min studie.
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4. Litteraturstudie
Litteraturstudien redovisas under tre delar, den ena handlar om forskning om elevers lärande
och lärares undervisning om bråktal och den andra delen om olika metodikers beprövade
erfarenheter av bråkbegreppet. Inledningsvis beskrivs dock vad ett bråktal är och om vi
behöver kunskaper om de rationella talen.

4.1 Vad är ett bråktal?
Med bråktal menas tal som skrivs på formen:

ba / , där a, b ∈  de hela talen Ζ , b ≠ 0.6

Ett rationellt tal 
b

a
är skrivet på enklaste sätt om a och b  är relativt prima dvs. om största

gemensam delare till a och b är lika med 1.7

Två bråktal 
b

a
 och 

d

c
 är ekvivalenta om, och endast om, ad = .bc 8 

Vid genomförande av olika räkneoperationer gäller följande räkneregler:

• Om 
b

a
 och 

b

c
 är rationella tal, så gäller 

b

a
 + 
b

c
= .

b

ca +

• Om 
b

a
 och 

d

c
 är rationella tal, så gäller 

b

a
- 
d

c
= x om, och endast om, 

b

a
+ x  = 

d

c
,

där x  är ett rationellt tal.

• Om 
b

a
 och 

d

c
 är rationella tal, så är 

db

ca

d

c

b

a

⋅

⋅
=⋅ .

• Om 
b

a
 och 

d

c
 är rationella tal och 

d

c
 inte är 0, så är 

d

c

b

a
÷ = x om, och endast om,

x är det unika rationella talet så att 
b

a
x

d

c
=⋅ .9

Bråktalen kallas även för rationella tal. Ordet rationell kommer från latinets ratio och betyder
kvot.10 De rationella talen ligger tätt på tallinjen. Mellan två rationella tal på tallinjen finns
oändligt många rationella tal.

De rationella talen bildar en ordnad mängd. Detta betyder att för varje par av
rationella tal, a och b, gäller en, och endast en, av följande relationer

a<b, a=b, a>b.11

                                                  
6 Thompson, J. Matematik lexikon. Wahlström & Widstrands, (1991a)
7 Billstein, R. Libeskind, S. och Lott, JW. A problem Solving Approach to Mathematics for Elementary School
Teachers.Seventh Edition, Addison Wesley Longman, U.S.A. (2001)
8 Billstein, R. Libeskind, S. och Lott, JW (2001). s. 252
9 Billstein, R. Libeskind, S. och Lott, JW (2001). s. 258, 262, 268,274
10 Thompson, J. (1991a)
11 Thompson, J. (1991b) s. 711
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4

11

Rationella tal är inte hela tal utan kvoter mellan hela tal och kan tilldelas punkter på tallinjen.
Detta innebär att om Q är en punkt på tallinjen som tillordnats ett rationellt tal så har sträckan
mellan 0 och Q detta rationella tal som mått.12

                     0                  1                   2                   3                   4

                    0                                                     Q

Figur 1. Bråktalet 
4

11  inplacerat på tallinjen.

Ett bråk är en mångfald av enheter av ett visst slag vilka kallas bråkdelar och kan skrivas på

formen 
nämnare

täljare
. Denna form kallas för bråkform. Täljaren anger antalet bråkdelar. Täljaren

förtäljer hur många delar vi har. Ordet täljare heter numerator på engelska som kommer från
latinets numerus och betyder tal. Nämnaren anger namnet på bråket, dess benämning.
Nämnare heter denominator på engelska och har sitt ursprung från latinets nomen som betyder
namn.13

Ofta förekommer tal i bråkform i vardagslivet inte som tal i egentlig mening, utan istället som
namn på en storhet:

- Jag kommer om en kvart
- Du spelar en halvton för högt.
- Han blev utslagen i åttondelsfinalen.14

Vid några tillfällen räcker det att kunna tolka storleken av de nämnda bråken, t.ex. ”var tredje
elev”. Bråkformen kan också vara skenbar. Uttrycket ”en kvart” är inte ett bråk i sig utan får
snarare betraktas som en enhet för proportion.15

Bråktalen förekommer i flera olika sammanhang, både i vardagslivet och i
utbildningssammanhang. För att kontakter med bl.a. algebra, geometri och talteori skall kunna
ske krävs att bråken behandlas utifrån olika aspekter, underbegrepp eller
underkonstruktioner.16 Kilborn kallar bråktalens olika innebörder för bråkens olika ”ansikten”
vilka är följande:

• Som tal. Bråktalet  
2

1
 har en plats på tallinjen.

                                               X

  0      0,1    0,2   0,3    0,4    0,5    0,6    0,7    0,8    0,9      1

                                                  
12 Thompson, J. Historiens matematik. Studentlitteratur, Lund, (1991b)
13 Thompson, J. (1991b)
14 Kilborn, W. Didaktisk ämnesteori i matematik- Del 2 Rationella och irrationella tal. Utbildningsförlaget
Stockholm, (1990) s. 45
15 Kilborn, W. (1990)
16 Runesson. U. (1999)
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• Som del av en hel. Bråktalet 
4

3
betyder här att en chokladkaka har delats i fyra delar

och bråktalet 
4
3

representerar 3 av dessa delar.

• Som del av ett antal. Bråktalet 
10

2
 illustreras här på följande sätt.

• Som proportion eller andel. 
7

3
av arvet. Här anger bråktalet t.ex. hur stor del av arvet

som går till de tre barnbarnen.

• Som förhållande. Bråktalet 
40

5
 har här olika enheter. Bråktalet betyder här t.ex. 5

amerikanska Dollar för 40 kronor, alltså som 5 till 40.17

Som framgår har bråktalen olika betydelse på grund av den ursprungliga enheten. Det går
alltså inte att ge ett svar eller en beskrivning på vad ett bråktal är eftersom de har olika
innebörder. Två naturliga följdfrågor lyder då: Varför studeras bråkbegreppet i
matematikundervisningen och behöver vi ha en förståelse för bråkbegreppet?

4.1.1 Varför är bråkbegreppet viktigt i skolmatematiken?
Några forskare menar att räkning med bråk ger den begreppsmässiga grunden för stora
områden inom matematiken och att en ordentlig undervisning om bråk är en förutsättning för
att vi skall kunna förbättra matematikundervisningen.18 Räkning med bråk betraktas som en
viktig inkörsport till algebran och detta medför att bråkräkning i skolan är ett metodiskt
känsligt område. På längre sikt kan ofullständiga tankeformer om bråk och bråkräkning skapa
nya problem enligt Kilborn.19

Bråkbegreppet är inte bara viktigt för fortsatta studier. Enligt Behr, m.fl. är de rationella talen
viktiga ur även andra perspektiv:

a) ur en praktisk synvinkel. Förmågan att kunna hantera bråktal förbättrar ens förmåga
att kunna förstå och hantera situationer och problem i vardagslivet markant,

b) ur en psykologisk synvinkel. Rationella tal omfattar ett stort talområde inom vilket
barn kan utveckla och utvidga de mentala strukturerna som är nödvändiga för den
fortsatta intellektuella utvecklingen,

                                                  
17 Löwing, M. & Kilborn, W. Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle. Lund, Studentlitteratur,
(2002)
18 Engström, A. Reflektivt tänkande i matematik- om elevers konstruktioner av bråk. Almqvist & Wiksell
International, Malmö, (1997)
19 Kilborn, W. (1990)
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c) ur en matematisk synvinkel. Förståelse för rationella tal är en utgångspunkt för
utveckling av elementära algebraiska operationer.20

Bråkbegreppet har till stor del med taluppfattning att göra eftersom bråktalen är tal som har
ett visst värde. Vilket värde bråktalet har beror på helheten. Reys & Reys menar att god
taluppfattning ger en spontan känsla för tal och hur de tolkas och används. En god
taluppfattning underlättar värdering av noggrannhet vid beräkningar, resulterar i en förmåga
att upptäcka räknefel vid uppskattning och sunt förnuft vid användning av tal.21 Malmer
resonerar om att nuförtiden har vi inte så ofta behov av att utföra skriftliga beräkningar med
tal i bråkform eftersom miniräknaren lätt kan utföra operationen åt oss. Istället finns ett större
behov av att kunna tolka bråktalen som ett sätt att beskriva förhållandet mellan delen och
helheten. Denna förmåga att kunna tolka bråktalen behövs för att förstå procentbegreppet.22

4.2 Forskning om elevers lärande av bråktal
Här redovisas vad forskare menar att elever ofta finner svårigheter med gällande
bråkbegreppet samt vad svårigheterna kan bero på.

4.2.1 Vanliga missuppfattningar hos elever gällande bråktal
Flera undersökningar där elevers prestationer i matematik har testats visar att uppgifter med
bråk innebär stora problem för elever. Vad är det då som är så svårt med bråk och finns det
vissa svårigheter som förekommer oftare än andra? Jag finner svar på dessa frågor bl.a. hos
Engström vars forskningsresultat visar att elevernas fel inte är slumpmässiga utan
systematiska.23 Elever begår ofta samma misstag vid flera tillfällen. Nedan följer en
redogörelse för vanliga svårigheter elever har gällande bråk.

Symbolen: Innan elever stöter på de rationella talen i matematikundervisningen arbetar de
med de naturliga talen. Det sätt som de naturliga talen hittills i undervisningen har
presenterats för eleverna är en enkel symbol-referensrelation mellan tal och siffra. Talet fem
har betecknats med en och samma symbol, siffran 5. När eleverna möter bråktalen kan det
innebära problem eftersom ett och samma bråktal kan uttryckas på oändligt många olika sätt.
De rationella talen framträder för barnen som bråk och skrivs inte längre med en siffra utan

med två siffror, t.ex. 
4

1
. Dessutom med ett tecken som barnen känner igen som tecknet för

division. Till yttermera visso kan detta tal som ibland skrivs som 
4

1
 skrivas som 0,25 i andra

sammanhang. När bråk introduceras ändras den ett-till-ett-korrespondens eleverna är vana
vid. Olika begreppstolkningar representeras nu i en och samma symbol.24 Behr m.fl. resonerar
kring nackdelarna med själva symbolen för bråktalet eftersom den ofta skapar problem för
elever. De hänvisar till Hamricks studie som visar att barn som mött ett begrepp i talspråk
hade bättre resultat än de barn som endast har träffat på begreppet via skrift. Dessutom
hänvisar Behr m.fl. till andra forskare som menar att barn som först 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.25 Engström hänvisar till

                                                  
20 Behr, M-J. m.fl. Rational–Number Concepts i Lesh, R. & Landau, M. Acquistition of Mathematics Concepts
and Processes, Developmental Psychology Series, Evaston (1983)
21 Reys, B-J. & Reys R-E. Perspektiv på Number sense och taluppfattning, Nämnaren nr 1, 28 (1995)
22 Malmer, G. Bra matematik för alla – nödvändig för elever med inlärningssvårigheter. Studentlitteratur, Lund,
(1999)
23 Engström, A. (1997)
24 Engström, A. (1997)
25 Behr, M-J. (1983)
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4

2

forskning som visar att bråktal är komplexa, dels för att en och samma symbol används för att
referera till olika matematiska konstrukter t.ex. kvot, rationella tal och sammansatta
funktioner, dels för att var och en av dessa kan tillämpas på olika sätt i verkligheten.26

Storleksordna bråktal: Engström refererar till forskning som tyder på att bråkräkning för
eleverna handlar om utantillinlärning av ett antal procedurer och algoritmer. Det blir ett
mekaniskt manipulerande med siffror utan begreppslig innebörd. Resultatet av en studie gjord
i slutet av 1980-talet visade att de svåraste uppgifterna för eleverna var att representera bråket
på en tallinje, speciellt om bråket var större än ett. Vid jämförelse mellan bråk med samma
nämnare visar studien att eleverna hade svårigheter med att uppfatta storleken på bråket samt
att konstruera ett annat namn på ett givet bråk. 27

Relationen del–helhet: Ett annat vanligt fel elever gör är när delar skall urskiljas från den
ursprungliga hela delen. Elever glömmer ofta bort helheten när han/hon fokuserar på den
aktuella delen. Helheten behöver kunna bevaras i elevens minne när han/hon hanterar delen. I
situation A relaterar eleven bara delarna till varandra och förmår inte bevara helheten.

                                                                                                                                                
4

2

       Figur 2 Situation A                                                                                                 Situation B

Det tycks vara svårare för eleverna att bevara helheten i situation A än i situation B, vilket kan
hänga samman med spatiala faktorer. När det gäller att avgöra delens storlek finns vissa
skillnader mellan de två situationerna. I situation A behöver eleven bara räkna antalet färgade
kulor och antalet hela kulor. Men samtidigt tycks det vara svårare att i detta fall bevara
helheten. I situation B kan eleven behöva mäta den hela med delen och sedan göra om hela
figuren som en sammansatt helhet, d.v.s. som en multipel av delen. Att uppfatta situation A
som en tredjedel, förutsätter att eleven kan gruppera kulorna och på så sätt skapa en ny enhet
som barn ofta har svårigheter med.28 I situation B har eleven uppfattat varje del som en
fjärdedel och därför skuggat två delar.

Relationen del–del: Forskare hävdar att ett bråktal behöver uttryckas och representeras på
många olika sätt för att elever skall kunna utveckla en rik förståelse för bråkbegreppet. Att
jämföra olika delar med varandra och att en fjärdedel inte representeras av en viss form eller
skrivs på ett visst sätt kan innebära svårigheter för elever. Att uppfatta att två olika
bråkuttryck är ekvivalenta kräver att eleverna utvecklat ett multiplikativt tänkande.29

1 = 
2

2
= 
4

4
                 

Engsström visar i sin avhandling hur bristande uppdelningar mellan spatiala och aritmetiska
strukturer tar sig uttryck:

                                                  
26 Engström, A. (1997)
27 Engstöm, A. (1997)
28 Engström, A. (1997)
29 Engström, A. (1997)

Skugga två
fjärdedelar
av figuren.
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• visuell distraktion, t.ex. kan en elev uppfatta fjärdedelen i situation A som större än
fjärdedelen i situation B.

                          Figur 3       Situation A                                             Situation B

• Eleven uppfattar att ett speciellt bråkuttryck bara kan se ut på ett sätt t.ex. som en liten
kvadrat eller som en kvartscirkel.30

N–distraktionen: De föreställningar eleverna har om de naturliga talen påverkar deras
föreställningar om de rationella talen. Det är vanligt att eleven gör generaliseringar från

heltalen. Detta kallas för N-distraktionen och medför t.ex. att 
4
1

kan uppfattas som ett större

tal än 
3

1
 eftersom 4 är större än 3. Ett annat exempel är vid addition av två bråktal, 

2

1
+
4
1

=
6

2

Del av och antal: En vanlig missuppfattning av bråktal är att den aktuella delen består av ett
antal delar, t.ex. en fjärdedel i sig består av fyra delar eller att en femtedel består av fem delar.
I figur 4 har eleven svårt att skilja mellan del av och antal. Eleven uppfattar inte en tredjedel
som en del av en hel figur.31

En tredjedel av figuren visas. Rita hela figuren.

Figur 4.                Vad eleven ser.                                      Vad eleven ritar.

Engström skriver att när elever ska färglägga en tredjedel respektive en femtedel av figuren är
det vanligt att elever räknar och färglägger den tredje som en tredjedel och den femte rutan i
en figur som en femtedel.

Figur 5. Eleven anger den tredje rutan som en tredjedel respektive den femte rutan som en femtedel.

Engström skriver även att Hasemanns studie visar på några vanliga alternativa
bråkföreställningar bland elever. Det ena är att bråk uppstår genom upprepad halvering. En
fjärdedel uppfattas inte som en hel delad i fyra delar utan som hälften av en halv. 32 Många
orosmoment i den tidiga bråkundervisningen i grundskolan för elever är enligt Lesh m.fl.
följande områden:

                                                  
30 Engström, A (1997)
31 Engström, A. (1997)
32 Engström, A. (1997)
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1. Much of the development occurs on the threshold of a significant period of cognitive
       reorganization […] ;
2. interesting qualitative transitions occur not only in the structure of the underlying
       concepts but also in the representational systems used to describe and model these structures;
3. the roles of representational systems are quite differentiated and interact in psychologically
       interesting ways because both figurative and operational task characteristics are critical;
4. the rational-number concept involves a rich set of integrated subconstructs and processes,
       related to a wide range of elementary but deep concepts[…].33

Av citatet tolkar jag att under en speciell fas i utvecklingen sker övergångar från det konkreta
till det formella funktionstänkandet. Kvalitativa övergångar sker inte bara inom det
representerade utan även mellan representationsformerna som förklarar och visar det
åskådliggjorda. Representationsformernas karaktärer är ganska skilda åt men påverkar
varandra på ett intressant psykologiskt sätt eftersom uppgifter av både avbildade och
funktionella karaktärer är riskfyllda. Det rationella talområdet innehåller en stor mängd
underkonstruktioner och processer som är relaterade till många grundläggande men dock
djupa begrepp.

När nu de vanligaste förekommande svårigheterna enligt forskning har redovisats följer en
redogörelse för de orsaker som kan tänkas påverka elevens lärande.

4.2.2. Vad beror svårigheterna med bråkbegreppet på?
Elevers svårigheter att lösa uppgifter med bråktal har lett till en debatt om bråkbegreppets
berättigande i både Sverige och utomlands. Den internationella forskningen är inte överrens
om hur ämnet bör behandlas i undervisningen. Det finns didaktiker i Sverige som hävdar att
bråkräkningen är för komplicerad och inte är något för den enskilda samhällsmedborgaren.34

Med vetskap om denna pågående debatt om bråkbegreppet undrar jag på vilket sätt det skiljer
det sig mellan att få förståelse och kunskap om de rationella talen respektive de naturliga
talen?

För många elever innebär bråk och räkning med bråk ett stort steg från ett vardagstänkande
till ett formellt tänkande.35 Det går inte längre att på samma sätt som tidigare åskådliggöra
bråktalen som det gjorts med de naturliga talen. T.ex. kan talet 18 illustreras med 18 ting men

när exempelvis bråktalet 
5

2
 representeras med 5 ting innebär det svårigheter för många barn

eftersom i arbetet med de naturliga talen har 5 ting alltid betytt just 5 ting. Runesson refererar
i sin avhandling Variationens pedagogik till forskare som Carpenter, Fennema & Romberg.
Enligt dem är rationella tal ur inlärningssynpunkt ett problematiskt talområde eftersom
kunskap om rationella tal är skild från kunskap om heltal. Fastän dessa talområden har många
språkliga och begreppsliga likheter anser de att det är viktigt att elever inte uppfattar de
rationella talen som en utvidgning av heltal eftersom flera svårigheter då kan uppstå.36 Ett
exempel på en sådan svårighet är N–distraktionen vilken förklarades tidigare i uppsatsen.

I vardagen och i en matematikuppgift förekommer delning av en helhet och del av ett antal
samtidigt, vilket ytterligare visar på komplexiteten i begreppet. Ett exempel på detta är när vi
säger ”en fjärdedel av klassen”. Då innebär bråktalet både en fjärdedel av helheten som i detta

                                                  
33 Behr, M-J. m.fl. s. 92 (1983)
34 Engström, A. (1997)
35 Kilborn, W. (1990)
36 Runesson, U. (1999)
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fall är klassen och även som del av ett antal eftersom vi måste veta antalet elever i klassen för
att få reda på hur stor fjärdedelen är.

Huvudproblemet med bråkbegreppet för elever är enligt Vergnaud att de rationella talen är tal
och att enheter i multiplikativa strukturer inte är rena tal utan mått och förhållanden. Har
elever inte förståelse för multiplikativa strukturer kan det påverka förståelsen i negativ
bemärkelse av t.ex. bråket som andel. Vergnaud förklarar att ett av de större problemen med
att förstå bråkbegreppet för elever är att bråktal kan vara mängder, skalor eller funktioner och
att dessa olika aspekter är integrerade i det matematiska begreppet rationella tal.37

Runesson diskuterar Behrs uppfattning att bråktalet ofta kan tolkas på olika sätt vilket kan
vara en anledning till att bråkbegreppet upplevs som komplicerat. Följande uppgift är ett

exempel på detta: Beräkna 
4

3
 av 20 kulor

Tolkning 1 Tolkning 2
20 kulor delas i 4 lika stora delar med 5 i
varje del.
De 4 delarna ersätts av 3 sådana delar om 5
kulor, vilket utgör 15 kulor.

20 kulor delas i delar om 4 kulor i varje del,
d.v.s. i 5 delar.
Ur varje del tas 3 kulor, d.v.s. totalt 15
kulor.

Tolkningarna kräver olika typer av förståelse och kan användas på olika typer av uppgifter,
enligt Behr. För vissa uppgifter passar båda typerna, för andra bara den ena, för några ingen
av de två tolkningarna. Författaren poängterar att det är viktigt att eleverna utvecklar en rik
begreppslig förståelse kring de olika tolkningarna för att kunna gå vidare i utvecklingen av
förståelsen av bråkbegreppet.38

Engström berättar i sin avhandling om Piagets studier av barns förmåga att konstruera bråktal.
En orsak till att eleven finner bråkbegreppet problematiskt kan bero på elevens bakgrund.
Piaget pekar ut fyra faktorer som bidrar till barns utveckling av tankestrukturerna:

• Mognad: Barnets möjligheter att hantera sin omgivning är beroende av nervsystemets
mognad. Mognaden genomgår en bestämd ordning av utvecklingsarbete.

• Erfarenhet: Erfarenheten av olika fenomen och företeelser i omvärlden är av stor vikt
för tankestrukturernas utveckling.

• Social interaktion: Är beroende av de tankestrukturer som mognad och
erfarenheterna givit. Erfarenheterna av social interaktion leder till social kunskap.

• Självreglering är den mest grundläggande faktorn eftersom den integrerar effekterna
av de andra tre faktorerna. Ingen av dem är tillräcklig för att förklara
tankeutvecklingen.39

Det finns också två grundläggande relationer av bråkbegreppet som forskare hävdar att barns
föreställningar om bråk är beroende av: a) del–helhet och b) del–del där storleken på alla
andra delar i en helhet jämförs med den första delen. Engström, med referens till Piaget m.fl.,
nämner ett antal specifika bråkföreställningar som är nödvändiga för en rik förståelse:

1. Eleven måste uppfatta den hela som varande delbar och sammansatt av separata delar.
2. Uppfattningen om bråk måste inbegripa idén om ett bestämt antal delar.

                                                  
37 Vergnaud, G. Multiplicative Structures i Lesh, R. & Landau, M. (1983)
38 Runesson, U. (1999)
39 Engström, A. (1997)
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3. Eleven måste uppfatta delningen av en given helhet som fullständig, dvs utan rest.
4. Eleven måste uppfatta relationen mellan antalet delar, i vilken den hela delas i, och
        nödvändiga delningar.
5. Bråkuppfattningen måste innebära föreställningen hos eleven att alla delar är lika.
6. När delningen är operationell hos eleven, måste denne se dubbelnaturen hos bråket:
       dels att utgöra en del av en ursprunglig helhet och dels av en helhet som i sig ytterligare
       kan delas.
7. Helheten måste vara invariant, dvs. summan av alla bråk måste vara lika med den
        ursprungliga helheten.40

Svårigheterna med förståelsen för bråkbegreppet kan bero på att undervisningen gått för fort
fram och saknaden av reflektion. Det tar tid innan den kompletta förståelsen för
bråkbegreppet har utvecklats. Engström hänvisar till forskningsresultat som visar att
medvetandet om matematiska begrepps generella betydelse kommer efter en lång process då
föreställningen blivit ett objekt för reflektion och därmed har grundats till ett begrepp.41 Det
reflektiva tänkandet är ett centralt tema för Engström som hävdar att matematisk kunskap inte
kan ges till barn. När barnen är engagerade i matematiska aktiviteter utvecklar de själva
föreställningar om matematiska begrepp och objekt. Kärnan i matematiken är att reflektera
över sina handlingar och erfarenheter som sedan förs vidare till andra genom kommunikation.
En matematisk miljö skapas genom lärarens förståelse av barns föreställningar så att läraren
och eleven kan diskutera och utveckla föreställningarna. 42

De rationella talens komplexitet och kontextuella sammansatthet är grunden för de svårigheter
eleverna upplever när de möter dem i skolans undervisning, enligt Engströms tolkning av
Freudenthal.43 Talet nio skrivs på det enklaste sättet 9 men kan även skrivas på flera sätt t.ex.
6+3, 11-2 o.s.v. Siffran 9 är också det namn som elever först förknippar med nio o.s.v. Med
bråktalen däremot är det svårare att säga under vilket namn eleven först mötte talet 4/5.

Flera forskare och metodiker hävdar att elevers svårigheter om bråktal kan bero på
undervisningen i skolan. Därför följer nu en redogörelse för forskares resultat och metodikers
erfarenheter av bråkundervisningen.

4.3 Undervisning om bråktal
Detta avsnitt är indelat i två delar. I den första delen redovisar jag olika forskningsresultat om
undervisning av bråktal. I den andra delen behandlas beprövade erfarenheter som olika
metodiker har gällande undervisning av bråktal.

4.3.1 Forskning av undervisning om bråktal
Runesson hänvisar till Freudenthal vars studier visar att undervisningen om bråktal ofta är
ensidig medan de naturliga talen i undervisningen behandlas utifrån många olika aspekter och
på olika sätt. Procedurella aspekter betonas mera i matematikundervisningen än begreppsliga
sådana. Den komplexitet som finns när det gäller rationella tal blir inte tillräckligt behandlad i
undervisningen, skriver Runesson.44 Löwing & Kilborn resonerar på liknande sätt, att de
flesta problem som uppstår i samband med bråkräkningen beror på bristande didaktiska
kunskaper. De anser att bråkräkningen blir mindre komplicerad om den byggs upp på

                                                  
40 Engström, A. s. 110-111 (1997)
41 Engström, A. (1997)
42 Engström,A. Om bråken i den grundläggande matematikundervisningen, i Gran, B. (red.) Matematik på
elevens villkor, Studentlitteratur, Lund (1998)
43 Engström, A. (1997)
44 Runesson, U. (1999)
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konkreta eller vardagsförankrade tankeformer.45 Som tidigare nämnts i kapitlet ”Vad är ett
bråktal” beskriver Kilborn bråkets olika aspekter som ”ansikten”. De olika ”ansiktena” är som
tal, del av en hel, del av ett antal, proportion eller andel och förhållande. Vid undervisning av
bråk påpekar Kilborn & Löwing att det är viktigt att bråkens olika ”ansikten” behandlas och
att en del av dem finns i vår vardag. I sådana situationer kan eleverna tänkas tillämpa sina
kunskaper.46

Precis som Löwing & Kilborn understryker Behr vikten av att undervisa om bråkens olika
aspekter. Forskning om att förstå rationella tal visar att kunna storleksordna bråktal är
likvärdigt med att förstå bråk som tal samt dess storlek. Ofta är frågan om storleksordning och
att likställa bråktal behandlat som ett isolerat ämne istället för ett exempel på bråktalens olika
roller. Forskning och utveckling måste fokusera på behovet av att tillgodose barn i
grundskolans tidigare år med situationer som innehåller bråktalens olika roller enligt Behr.47

Även Engström hänvisar till Behr vars undersökningar visar att när eleverna möter de
rationella talen i undervisningen krävs det på olika sätt att eleverna förmår erfara dem på ett
annorlunda sätt än vad som gällt för de naturliga talen. Ett bråk måste ses dels som ett par av
tal, dels som en enskild kvantitet. Erfarenhet av delning behöver vara fundamental för
utvecklingen av en förståelse av de rationella talen.48

Kilborn resonerar kring regeln ”av = gånger” som enligt honom ofta leder till fel svar.49 Ett
exempel på detta är när det sägs att 3 av 4 stenar är målade blå blir detta synonymt med att ”3
gånger 4 stenar” är blå, alltså 12 st. Vilket inte stämmer.

Många forskare har åsikter om bråkundervisningens tillvägagångssätt. Engström skriver att
enligt Schrage finns två möjliga konsekvenser för bråkdidaktiken: den formella bråkräkningen
bör skjutas upp så länge som möjligt och längre tid bör användas för att noggrant arbeta med
grundläggande bråkföreställningar. Alla de olika underkonstrukterna (som mått, kvot,
förhållande och operator) är delar i ett flexibelt och utvecklat bråkbegrepp och måste
utvecklas i undervisningen. Den andra konsekvensen enligt Schrage är behovet av en starkare
integration med decimalbråkräkning. Decimalformen bör användas mer och eleverna bör bli
förtroliga med algoritmerna för decimalformen innan de arbetar med bråkform. Enligt
Engström ger Schrages undersökning stöd för vikten av att arbeta grundligt med åskådliga
bråkföreställningar och att låta alla underkonstrukter utvecklas hos eleverna.50

Enligt Kilborn är det viktigt för lärare att behärska både vardagens bråktal och matematikens
bråktal. Det första för att uppnå målen i ämnet matematik, det andra för att få en helhetsbild
av bråkbegreppet, vilket också hjälper läraren att förstå vad nästa målnivå kräver av eleven.
Kilborn menar att det ursprungliga sättet människor räknade med bråk är viktigt att känna till
vid undervisning av bråktal i grundskolan. Han ger ett exempel då man har ett pannkaksrecept
för 8 portioner.51

Om jag behöver 16 dl mjölk till 8 portioner, så behöver jag 2 dl mjölk till

                                                  
45 Löwing, M. & Kilborn, W. (2002)
46 Löwing, M & Kilborn, W. (2002)
47 Behr, M-J. m.fl. Rational Number, Ratio, and Proportion, i Grouws, D. A. (red.) Handbook of Research on
Mathematics Teaching and Learning, New York (1992)
48 Engström, A. (1997)
49 Kilborn,W. (1990)
50 Engström, A. (1997)
51 Kilborn, W. (1990)
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en portion pannkaka. Följaktligen behöver jag 3 · 2 dl mjölk till tre portioner.52

Kilborn poängterar att för att lyckas laga lagom mängd mat till ett antal personer krävs det
inte en förståelse för vad ett bråk är. Tekniker av detta resonerande sätt som leder fram till en
lösning har våra förfäder använt i flera hundra år och det är ur sådana metoder matematikens
förfinade instrument har utvecklats.53

Enligt Engström brukar ett begrepp traditionellt introduceras i undervisningen för att eleverna
sedan ska träna och öva för att befästa det. Freudenthals studier visar enligt Engström att om
bråkbegreppet konkretiseras med en tårta tenderar det att bli så förenklat att det inte förmår
reflektera begreppets karaktäristika. Att på detta sätt undervisa om abstraktioner genom att
försöka konkretisera dem är helt fel, anser Freudenthal. Istället menar Freudenthal att lärarna
ska leta efter fenomen och händelser som gör det möjligt att grundlägga det mentala objekt
som matematiseras av bråkbegreppet.

Kunskap börjar inte med begrepp, utan tvärtom, begrepp är resultatet av
kognitiva processer.54

När de rationella talen skall introduceras i bråkundervisningen möjliggör stambråken, bråktal

skrivna på formen 
n

1
, en stor åskådlighet. Från psykologisk synvinkel är det lättare att

föreställa sig 
2
1

 äpple än 0.5 äpple eftersom 
2
1

äpple kan förstås som en del av de två lika

stora delar ett äpple är delat i. Bråket ”en halv” är en fundamental byggsten och det första
bråk som barnen använder med precision.55 Engström skriver att en del forskare vid
storleksordning och räkneoperationer ser fördelar med en parallellbehandling eftersom det ger
eleverna möjligheter att uppfatta de båda som olika beteckningssätt för samma matematiska
objekt. Vid skild behandling av allmänna bråk och decimalbråk utvecklar eleverna lätt en
föreställning att det handlar om två artskilda tal. 56

Engström hävdar att bråkundervisningen ofta börjar med en kort period där eleverna arbetar
med egna delningar, men övergår snart till aktiviteter där färdigdelade figurer används. Det
kan vara en anledning till varför eleverna glömmer bort helheten.57

Runesson beskriver hur lärare behandlar undervisningsinnehållet då de undervisar om tal i
bråk- och procentform. En utgångspunkt för henne är det som Doyle förordar:

Att det är genom de uppgifter som läraren ger till eleverna som innehållet
kommer till uttryck.58

Runesson behandlar vikten av dimensioner av variation i undervisningen. Hennes studies
resultat visar att när läraren undervisar görs en viss variation av en särskild aspekt av bråktalet
medan de andra aspekterna inte varieras. Något varierar och annat är konstant. Runesson
anser att det är detta som är avgörande för hur undervisningens innehåll framställs i
undervisningen.59 Runesson är inte ensam om att inse vikten av att eleverna får möta rika
                                                  
52 Kilborn, W. s. 45 (1990)
53 Kilborn, W. (1990)
54 Engström, A. s. 45 (1998)
55 Engström, A. (1997)
56 Engström, A. (1997)
57 Engström, A. (1997)
58 Doyle i Runesson, U. s. 19 (1999)
59 Runesson, U. Variation för lärande. Nämnaren nr 2, (2000)



16

uppgifter där både svårighetsgrader och lösningar kan varieras. Silver och Smith skriver i en
artikel i Nämnaren att berikande uppgifter inbjuder till flera lösningsmetoder, framställningar
och utmanar elever att motivera, tolka och göra antaganden. På så sätt kan uppgifter
tillhandahålla rika möjligheter till samtal.60

Undervisning som fokuserar på rätt svar medför att dialogen mellan lärare och elever blir en
gissningslek. Däremot i undervisningssituationer när innebörder och aspekter i ett begrepp
lyfts fram förekommer det att eleverna riktar sin uppmärksamhet mot innebörder och
förklaringar. Eleverna ger då ofta spontant en förklaring till sin lösning.61

Just inslag av variation i undervisningen beskrivs i Skolverkets nationella kvalitetsgranskning,
Lusten att lära med fokus på matematik. Undervisningssituationer där elever har visat lust och
engagemang för ämnet matematik var i sådana miljöer där variation i innehåll och
arbetsformer förekom. Där har det funnits inslag av ett undersökande arbetssätt.62

Runesson anser att om lärare visar på flera sätt att komma fram till en lösning kan även andra
aspekter av innehållet lyftas fram i undervisningen och nya dimensioner av variation öppnas
för eleverna. Ett exempel på detta skulle kunna illustreras följande:

                                                                                         1 = 
2
2

 = 
4

4
 = 
8

8

Figur 6. En hel delas in i halvor, fjärdedelar och åttondelar.

Eleverna kan se och räkna ut antalet delar på pappret, och de kan erfara samma sak med
symboler och uttryck som olika namn på andelens storlek. Förslagsvis skulle fokus kunna
läggas på att täljaren och nämnaren fördubblas och på så sätt få in ytterligare en aspekt av
bråk.63 Även Engström resonerar kring hur det illustrerade bråktalet framställs och behandlas.
Ofta förväntas eleven se det för läraren uppenbara, strukturen, begreppet eller vad det nu är
som läraren vill framhålla genom att bara titta på bilderna. Bilderna förutsätts tala för sig
själva. Men det finns inga oberoende betydelser i en bild som överförs från pappret till eleven.
Varje bild formas och tolkas utifrån de erfarenheter och det språk som varje enskild elev har
utvecklat. Denna tolkning kan vara helt annorlunda än den läraren har avsett att eleven skall
se. Engström hänvisar till forskare som kritiserar denna oreflekterade användning av bilder i
undervisningen. Ju mer utvecklade elevernas föreställningar är desto mer sammansatta och
komplexa är deras konstruktioner.64

Om innebörden i det som representeras inte blir tematiserat d.v.s. vilken mening el tolkning
representationen tillskriver leder det enligt Runesson till att eleven får uppfattningen att bråk
endast kan förstås på ett sätt. Skulle lärare välja ett annat arbetssätt och istället visa t.ex. vad

                                                  
60 Silver, E-A. & Smith, M-S. Samtalsmiljöer- Berikande problem,  Nämnaren Nr 2 årgång 29 (2002)
61 Runesson, U. (1999)
62 Skolverket, Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002, Lusten att lära- med fokus på matematik,
Skolverkets rapport nr 221, (2003)
63 Runesson, U. (1999)
64 Engström, A. (1997)
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det innebär att en flaska är fylld till 
4

1
 medför det att eleven har en möjlighet att upptäcka

bråktalet ur flera perspektiv. 65 Runesson återkommer ofta till ett resonemang om vikten av att
visa på vad det som representeras inte är. Hon uttrycker det på följande sätt:

För att veta vad något är, måste vi veta vad något inte är.66

Runesson har inspirerats av forskare som Lesh och Behr. Olika analyser har visat att en
strukturerad hjälp är en del i utvecklingen av matematisk innebörd. Lesh hävdar att andra
representationsformer så som bilder, talade och skrivna symboler och situationer tagna från
verkligheten även spelar en stor roll för elevers matematiska utveckling. Lesh föreslår att
transformationer inom och mellan representationsformerna görs meningsfulla för barnen.

                                                  
65 Runesson, U. (1999)
66 Runesson, U. s. 31 (1999)
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Nedan visas Leshs modell för översättningar mellan olika representationsformer. Mina
tolkningar står i parenteser.

                                   Pictures                                                         Spoken
                                    (Bilder)                                                          Symbols

                (talade symboler)

Written Symbols
 (skrivna symboler)                                                                         Manipulative
                                                                                                        Aids
                                                                                                 (stöd som påverkar)

                                            Real-World
                                             Situations      
                                            (omvärldssituationer)

Figur 7. Lesh’s model for translations between modes of representation (adapted from Bruner).67

Dessa tranformationer kan inte göras om eleven inte förstår innebörden i den aktuella
representationsformen.

Engström resonerar kring den realistiska skolan i Holland som bygger på en
verklighetsbaserad undervisning, RME. Realistic Mathematics Education (RME) är en teori
om undervisning och lärande i matematik. Grundaren är Freudenthal vars två huvuddrag i
synen på matematik är:

- Matematik måste anknytas till verkligheten: matematiken måste finnas nära
barn och vara relevant för situationer i vardagen.

- Matematik som mänsklig aktivitet: matematikutbildning som är organiserad på
ett handledande återuppfinnande sätt där elever kan undersöka en liknande process
jämfört med den ursprungliga matematiken.68

De matematiska symbolerna införs genom elevernas egna symboler och algoritmer. Den
realistiska skolan utgår från fem didaktiska principer:

1. Verkligheten tjänar som utgångspunkt för begreppsbildningen och som ett
tillämpningsområde. […]

2. Eleverna ges tillfälle att aktivt medverka till sin egen inlärningsprocess; de
        spelar rollen som konstruktörer.
3. Uppmärksamheten riktas mot införandet och användandet av symboler,
       diagram och visuella modeller. […]
4. En integrerad undervisning där olika områden är sammanflätade.

                                                  
67 Behr, M-J. s.330 (1992)
68 Zulkardi, How to Design Mathematics Lessons based on the Realistic Approach?
www.geocities.com/ratuilma/rme.htm. (2004-12-08)
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5.    Undervisningen är mycket interaktiv.69

En annan forskare som poängterar att den lärandemiljö som undervisningen sker i har
betydelse för lärandet är Skovsmose. Flera observationer visar att den traditionella
matematikundervisningen faller inom ramen för ett övningssystem d.v.s. att räkna många
uppgifter ger matematisk kunskap. Motsatsen till detta synsätt på vad som medför en
matematisk kunskap är det Skovsmose kallar ”landscapes of investigation”. Inom detta
perspektiv erbjuds elever att bli involverade i undersökande och förklarande processer.
Skillnaden mellan de två arbetssätten är en blandning av tre olika typer av kontexter. Dessa
kontexter medför att matematikundervisningen får ett matematiskt innehåll och en mening.
Kontexterna är i ett matematiskt sammanhang, ett matematiskt sammanhang med inslag från
verkligheten och i ett verklighetsbaserat sammanhang. Skovsmose menar att, genom att gå
från en undervisning som karaktäriseras av mekanisk räkning och lotsning till en undervisning
med en undersökande karaktär blir eleverna blir mer aktiva i kunskapsprocessen och en
undervisning med plats för reflektion och matematikens tillämpning fokuseras.70

Elevernas föreställningar utvecklas under en lång period och är knutna till en mängd olika
situationer och problem, både i och utanför skolan. Många olika matematiska begrepp är
knutna till dessa situationer. Engström beskriver Vergnaud som arbetar med vad han kallar för
begreppsliga fält, definierade som en mängd av situationer vars bemästrande kräver att man
behärskar ett antal sinsemellan relaterade begrepp. Ett begreppsligt fält utgörs av additiva
strukturer, ett annat av multiplikativa strukturer, vilket framförallt är intressant när det gäller
bråk. Innan en elev uppfattar bråk som ett tal som han/hon kan utföra räkneoperationer med,
uppfattar eleven bråktalet som en

- Operation: 
6

3
= ”tre dividerat med sex”

- Relation: 
6

3
= ”tre av sex”

- eller en kvantitet: 
6

3
= ”tre sjättedels dl”

För att ett rationellt talbegrepp skall utvecklas krävs en syntes av flera aspekter.71

Sedan 1979 har The Rational Number Project (RNP) forskat om barns lärande av rationella tal
i år 4, 5 och 7. Projektet innefattar Dienes fyra grundläggande delar av matematisk inlärning;
den aktiva, matematisk uppfattning, matematisk insikt och matematisk skapande. Innehållet i
dessa fyra delar har sedan förankrats i undervisningsmaterial för elever.72

                                                  
69 Engström, A. s. 129 (1997)
70 Skovsmose, O. (2001) Landscapes of Investigation,  ZDM 2001 vol.33 (4)
71 Engström, A. (1997)
72 Behr, M-J. m.fl. (1992)
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Nedan följer en matris som Dienes har tagit fram för att visa på hur olika material kan
representera de rationella talens olika innebörder. Enligt Dienes passar de olika konkreta
materialen speciellt väl med särskilda aspekter av bråkbegreppet. Min tolkning av matrisen är
skrivet inom parentes.

Mathematical
Variates
(Matematiska
Variationer)

Fraction
Circles
(Bråktal i
cirkelmodell)

Cuisenaire
Rods
(Cuisenaire-
stavar)

Number
Lines
(Tallinje)

Paper
Folding
(Vika papper)

Chips
(Plockmaterial)

Part-whole
(Del av en
helhet)

Measure
(Mått)

Ratio
(Relation)

Decimal
(Decimaltal)

Operator
(Operator)

Figur 8. Dienes matematiska och varierande material tillämpat på bråktalens olika innebörd.73

Behr förklarar att Dienes laborativa material kan hjälpa elever att förstå olika innebörder av
bråktal. Cirkelmodellen är ett hjälpmedel när eleverna ska namnge delar. Eleverna kan
jämföra delarna och observera att när storleken på delarna minskar ökar antalet delar för att
skapa en hel. Med hjälp av Cuisenairestavarna kan eleverna bl.a. koppla samman bråktalens
namn med representerade stavar samt uppmärksamma bråktalen som summor av enhetsbråk.
Eleverna kan associera heltal, bråktal och blandade siffror med punkter på tallinjen. Dienes
menar enligt Behr att eleverna kan koppla samman bråktalens namn till skuggade delar av
vikta papper och även med hjälp av de vikta papperen observera likheter och skillnader
mellan delarna. Med plockmaterialet åskådliggörs delningsdivision genom att dela in
plockmaterialet i olika grupper. 74

Runesson har inspirerats av Dienes forskning och matris som också ligger till grund för den
matris Runesson själv använde sig av under sin studie. I kapitlet ”Bearbetning av data” visas
Runessons matris som låg till grund för hennes observationer vid lärarnas undervisning om tal
i bråk- och procent.

4.3.2 Beprövad erfarenhet av undervisning om bråktal
Här redovisar jag vad några metodiker menar är viktigt i bråkundervisningen och vad lärare
behöver tänka på vid planering av bråkundervisningen.

Hur matematiken ser ut och hur lärare behandlar innehållet i ämnet är av stor betydelse för
vilka attityder och förmåga att lära eleven utvecklar.75

                                                  
73 Behr, M-J. m.fl. s. 327 (1992)
74 Behr, M-J. m.fl. (1992)
75 Runesson, U. (1999)
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De illustrerade modellerna nedan kallar Kilborn brödkakemodellen och
chokladkakemodellen. Brödkakemodellen används ofta för att åskådliggöra stambråken, d.v.s.
de bråk som har formen 1/n. Brödkakemodellen bygger på samma idé som cirkeldiagrammet
och att den har anknytning till urtavlan och kompassen är en fördel. Tankeformerna får
därmed en förankring i olika erfarenheter.76

Figur 9. Representation av 
4

1
i brödkakemodellen.

                            +                                            =

1/3 av 1 kaka                    1/3 av 1 kaka                                         1/3 av 2 kakor.

Figur 10. Representation av addition av bråktal i chokladkakemodellen.77

I både figur 9 och 10 är det viktigt att påpeka att det inte är talen 1/4 och 1/3 som illustreras
utan en fjärdedels kaka, menar Kilborn eftersom ett misstag här kan leda till att eleverna helt
tappar förtroendet för räknelagar och räkneregler.78 Kilborn anser att antalet tankeformer en
elev behärskar påverkar elevens möjlighet att lösa problem. Därför är det enligt Kilborn
viktigt att i skolan föra resonemang om olika sätt att lösa problem.79 Kronqvist och Malmer
resonerar på liknande sätt och menar att det är viktigt att undervisa om två olika slags
divisioner, delningsdivision och innehållsdivision. På följande sätt beskrivs de båda
divisionerna:

1. Delningsdivision
12 äpplen delas upp så att 3 barn får lika många var.
Hur många får varje barn? 12/3 = 4 Svar: 4 äpplen
Här vet man delarnas antal och ska ta reda på delarnas storlek.
Vid laboration fördelar man ett antal i 3 delar.
2. Innehållsdivision
12 äpplen delas upp med 3 i varje påse. Till hur många påsar räcker äpplena?
12/3 = 4 Svar: 4 påsar.
Här vet man delarnas storlek och ska ta reda på delarnas antal.
Här utför man en upprepad subtraktion genom att ta 3 varje gång.80

En förklaring enligt Kilborn till varför elever har svårt att lösa vardagsproblem är att de
formella kunskaper av typ ”utantillregler” som de flesta elever ges i skolan, helt enkelt inte
räcker till, då de skall omsättas i tankeformer för praktiskt eller teoretiskt arbete. Därför är det
viktigt att ge bråktalen en konkret förankring i vardagen.81 När det gäller utvidgningen av

                                                  
76 Kilborn, W. (1990)
77 Kilborn, W. s. 49 (1990)
78 Kilborn, W. (1990)
79 Kilborn,W. (1990)
80 Kronqvist, K-Å. & Malmer, G. Räkna med barn, Ekelunds Förlag AB, Solna, s. 48 (1993)
81 Kilborn, W. (1990)
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talområdet till tal i bråkform, är det tre frågor som är speciellt viktiga enligt Kilborn,
nämligen:

• Hur vet man om två tal är lika?
• Hur utför man en addition?
• Hur utför man en multiplikation?82

En lärares uppgift är enligt Gudrun Malmer att stimulera och bidra till en så god
inlärningsmiljö som möjligt d.v.s. hjälpa eleverna få ett språk, en lustfylld och varierande
undervisning samt stärka elevers självförtroende genom att låta dem lyckas i matematik. Den
förberedande räkneundervisningen behöver från första början vara en muntlig matematik. Det
medför att den skriftliga räkningen blir något mer än en mekanisk tillämpning av regler. När
symbolerna synliggörs kommer ofta svårigheterna. Det som ofta påskyndar införandet av
symboler är enligt Malmer att läraren inte kan ge eleverna meningsfulla uppgifter. En större
förtrogenhet med laborativa och undersökande aktiviteter skulle medföra att arbetets
uppläggning kan förändras. Skall eleverna nå fram till förståelse av abstrakta begrepp, krävs
för de allra flesta att de genom aktivt och kreativt arbete i konkreta sammanhang får tillfälle
att upptäcka matematiska samband och processer, som sedan översätts till det matematiska
symbolspråket.83

Enligt Kronqvist och Malmer innefattar problemlösning tre lösningsnivåer.
1) Göra-pröva: Eleverna arbetar med laborativt material under organiserade

förutsättningar. Själva ”plockandet” utgör tänkandet hos eleven.
2) Tänka-tala: Den verbala formuleringen är ett sätt att både tillägna sig kunskaper och

upptäcka svagheter i innehållsuppfattningen.
3) Förstå-formulera: elever behöver tid och stöd för att utveckla begreppsförståelse.

Lösningar på uppgifter får inte övergå för snabbt till det matematiska symbolspråket.84

Malmer resonerar kring svårigheterna med skrivsättet 2,5 /0,5. Ett alternativ tycker Malmer är
i innehållsdivisionen där innebörden tydligare framgår då man istället säger: Hur många
gånger kan jag ta 0,5 ur talet 2,5? Det kan då bli lättare för elever att förstå.

                                                  
82 Kilborn, W. s. 60 (1990)
83 Malmer, G. (1999)
84 Kronqvist, K-Å. & Malmer, G. (1993)
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Malmer hävdar att en god förståelse av tal i bråkform utvecklar eleverna vid jämförelser av
Cuisenairestavar eftersom de då upptäcker relationsförhållanden. En vanlig metod är att be
eleverna skugga ett visst antal rutor i ett rutnät och ange hur stor del av figuren som har
skuggats.

Figur 11. Illustration av en jämförelse mellan en hel och en del.85

                                                                                             
8

3
är skuggade

Figur 12. Illustration av hur stor del av figuren som skuggats.86

I figur 12 anger många elever den skuggade delen till 
5

3
, eftersom de först räknar de

skuggade och sedan de vita. Använder man jämförelse, som i figur 11, undviker man detta.
Här visar man också relationen tydligt genom att lägga ut 8 st lika stora stavar. En hel = 8
åttondelar, som inte alltid är självklart. Figur 12 skulle kunna kompletteras med ett rutnät med
8 vita rutor som visar utgångsläget. Detta får ligga kvar som jämförelse. Det är av stor
betydelse om helheten visuellt finns kvar att jämföra med.87

Enligt Engström utgår lärare traditionellt från del- av - en- helhet i undervisningen. En hel
delas i delar och varje del namnges. Engström ser begränsningar i detta eftersom bråket då
aldrig kan bli större än 1. Ett exempel på en situation där elever möter bråktal som är mindre
än 1 är när tre kakor skall delas mellan fyra barn. Det möjliggör arbete med en mängd för
barnen naturliga situationer eftersom barnen är deltagare. Eleverna använder egna
beteckningssätt för att beskriva situationen och operationen. Användandet av symboler växer
då fram på ett naturligt sätt.88

4.4 Sammanfattning av litteraturstudien
Bråkbegreppet är viktigt sett från flera olika perspektiv. Bråkbegreppet ligger till grund för
bl.a. förståelsen av algebra och procentbegreppet enligt forskare. En förståelse för
bråkbegreppet är inte enbart viktig för fortsatta studier utan även ur praktiska och
psykologiska synvinklar anser Piaget. De rationella talen finns överallt i vår vardag och därför
är en förståelse nödvändig för att kunna tolka information och kunna följa och delta i
beslutsprocesser i samhället. Bråktalen har olika innebörder beroende på i vilket sammanhang
de förekommer. Kilborn kallar de olika innebörderna för bråkens olika ”ansikten” vilka är:
som tal, del av en hel, del av ett antal, proportion eller andel och som förhållande. Flera
forskare är övertygade om att bråkundervisningen behöver beröra samtliga aspekter för att en
förståelse för bråkbegreppet skall kunna utvecklas hos eleven.

                                                  
85 Malmer, G. s. 133 (1999)
86 Malmer, G. s. 133 (1999)
87 Malmer, G. (1999)
88 Engström, A. (1997)
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Att räkning med bråk ofta medför svårigheter för elever är ett känt faktum. Engström
resonerar kring flera vanliga svårigheter med bråkbegreppet och att svårigheterna kan bero på
att räkning med bråktal innebär ett annat tankesätt för eleverna än vad de är vana vid. Det sätt
som de naturliga talen har illustrerats på och räknats med fungerar inte med rationella tal.
Detta medför svårigheter för eleverna t.ex. vid addition och subtraktion. Eleverna har svårt för
att storleksordna bråktal eftersom de gör generaliseringar från heltalen, så kallad
N–distraktion. Flera forskares och metodikers resultat visar att symbolen för bråktal, själva
bråkstrecket, medför att många elever tolkar bråktalet som en division samt att de har
svårigheter att uttala bråktalet och förstå täljarens och nämnarens betydelse.

Det finns forskare som menar att de problem som uppstår i samband med bråkräkningen beror
på bristande didaktiska kunskaper hos lärare. Forskare efterlyser en undervisning med
variation i både innehåll och arbetsformer där eleverna ges möjligheter att delta i
undersökande matematiska aktiviteter. Det finns många hjälpmedel att använda i
bråkundervisningen. Cuisenairestavar, plockmaterial, brödkake- och chokladkakemodellen är
olika typer av material som kan hjälpa elever att förstå olika innebörder av bråktal. Att kunna
översätta det illustrerade bråktalet till andra representationsformer innebär en god förståelse
av bråkbegreppet. Bilder, stöd som påverkar, skrivna och talade symboler samt
omvärldssituationer behöver göras meningsfulla för att en rik förståelse av bråkbegreppet
skall kunna utvecklas hos eleven.

Som lärare finns det många saker att tänka på i undervisningen om bråk. Engström skriver att
laborativt material i sig inte har någon mening, utan det är på vilket sätt det används och
presenteras för eleven som avgör hur han/hon tolkar det. Runesson talar om vikten av att
läraren även tematiserar det som illustrationen inte visar för att eleven skall förstå att ett bråk
kan förstås på flera sätt. Att även visa flera sätt att komma fram till en lösning på en uppgift
menar Runesson kan bidra till att flera aspekter av bråktalet lyfts fram för eleverna.
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5. Empirisk studie
Inom empirismen är erfarenheter bas för kunskap.89 En empirisk studie grundar sig alltså
på olika erfarenheter och upplevelser. För att få reda på hur lärare undervisar om bråk, vad
elever har svårt för och vilka uppgifter som hjälper elever att få en rik förståelse av bråktal har
jag genomfört kvalitativa intervjuer med fem lärare.

5.1 Undersökningens uppläggning och genomförande
Om syftet med studien är att förstå människors handlingar eller se mönster är en kvalitativ
studie att föredra.90 En kvalitativ intervju ger fylliga och detaljerade svar.91

När en kvalitativ intervju skall genomföras är det mycket arbete både innan och efter själva
intervjun. Jag tycker att Steinar Kvales beskrivning av intervjuundersökningens sju stadier
stämmer väl överens med hur jag har gått tillväga med min undersökning:

 Tematisering- syftet med undersökningen formuleras
 Planering- vilken kunskap behöver jag och beaktande av etiska aspekter
 Intervju- intervjuerna genomförs och eventuella revideringar av frågor sker
 Utskrift- transkribering och förberedelse av analys
 Analys- fastställ analysmetod och analysera data
 Verifiering- reliabilitet och resultatets giltighet
 Rapportering- skriv ner i en vetenskaplig rapport92

Därför kommer jag nu att beskriva hur arbetet har fortskridit med dessa sju punkter i åtanke.

5.1.1 Urval av deltagare
Valet av informanter var inte slumpmässigt och jag önskade intervjua lärare som har
erfarenheter av att undervisa om bråk i år 3-6, dock hittade jag ingen lärare som hade
erfarenheter av att undervisa om bråk i år 3. För att få så rikt material som möjligt med olika
erfarenheter sökte jag en viss variation på informanterna. Jag ville intervjua matematiklärare
med olika slags utbildning, längd i yrket och nuvarande arbete. Detta sätt att välja sina
informanter på kallar Bryman för kvoturval och innebär att det är forskaren själv som
bestämmer vilka informanter han/hon vill ha med i undersökningen.93 Några av informanterna
är fortfarande aktiva i grundskolan och några arbetar numera på en lärarutbildning. Antal år
som lärare varierar från 9 till 32 år och informanterna är klasslärare, speciallärare, 4-9 lärare
eller matematikdidaktiker.

Jag kontaktade lärarna via telefon och var noga med att beskriva att syftet med intervjun var
att få ta del av hur deras bråkundervisning brukar se ut. Anledningen till att just de var utvalda
var att de har kunskaper och erfarenheter av att undervisa om bråk som var viktiga för mig
och uppsatsen. Några dagar senare fick de ett informantbrev där det återigen informerades om
att jag ville ta del av deras kunskaper och erfarenheter av att undervisa om bråk.
Informanterna uppmanades att ta med uppgifter som ger förståelse för bråkbegreppet.
Information om de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet har fastställt fanns också
med i informantbrevet. (se bilaga 1)

                                                  
89 Prawitz, D. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=162073 (2004-11-22)
90 Trost, J. Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund, (1997)
91 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder, Liber Ekonomi, Malmö (2001/2002)
92 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun,  Studentlitteratur, Lund, (1997)
93 Bryman, A. (2001/2002)
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5.1.2 Forskningsetiska principer
Forskning är viktigt för samhällets och individens utveckling. Därför ställer
samhällsmedborgarna krav på att den forskning som bedrivs är väsentlig och håller en hög
kvalitet. Dessa krav innebär att kunskaper och metoder utvecklas och förbättras. Inom
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns det forskningsetiska principer som
forskaren skall följa.94 Reglerna sammanfattas på följande sätt:

Informationskravet
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens
syfte.

Samtyckeskravet
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.

Konfidentialitetskravet
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet
och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.

Nyttjandekravet
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningens ändamål 95

5.1.3 Intervjuerna
Inför intervjuerna gjordes en intervjuguide (se bilaga 2) som var till för att skapa ordning
mellan de teman som ska behandlas. Intervjufrågorna i intervjuguiden anpassades efter
informanterna eftersom de informanter som inte numera är aktiva lärare i grundskolan skulle
berätta om hur de brukade undervisa om bråk och om det skiljer sig från hur de skulle
undervisa om bråkbegreppet i dag.

Vid själva intervjutillfället försökte jag få informanten att känna sig lugn och avslappnad.
Intervjun inleddes med en kort presentation av mig själv och syftet med intervjun. De
intervjuade lärarna informerades om att det de sa under intervjun inte kommer gå att spåras
till dem eller deras arbetsplats, att det de berättar bara kommer användas till denna uppsats.
Jag berättade också att intervjun var helt frivillig och att de när som helst fick avbryta den om
de så önskade. För att lugna eventuellt nervösa informanter förklarade jag för dem att banden
kommer att förstöras när arbetet är godkänd. Vidare samtalade vi om informantens bakgrund
och nuvarande tjänst. Intervjuerna utfördes på informantens arbetsplats i ett avskilt rum så
ingen annan skulle kunna inverka på intervjun. Trost resonerar kring vikten av just detta.
Enligt honom är det i en kvalitativ intervju viktigt att försöka få informanten att känna sig
avslappnad och intervjuaren ska inte heller bedöma vad som är bra eller dåligt under själva
intervjun eftersom det är viktigt att informanten känner sig lugn och trygg i den miljö där
intervjun utförs. Några andra personer än informanten och intervjuaren skall inte finnas i
rummet.96

Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter och som nämnts ovan spelades de in på band dels
för att jag skulle kunna koncentrera mig på den information informanten gav men även för att
jag inte skulle behöva anteckna under tiden och missa eventuell viktig information. När
informanterna berättade om sina erfarenheter om att undervisa om bråk ställde jag följdfrågor
och bad informanterna förklara och ge exempel. Detta poängteras av Bryman som menar att
under en kvalitativ intervju behöver intervjuaren förhålla sig flexibel och vara lyhörd för det

                                                  
94 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, (1990)
95 Vetenskapsrådet s. 7, 9, 12 och 14 (1990)
96 Trost, J. (1997)
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som informanten berättar. Dock ser han vissa nackdelar med att spela in på band bl.a. att
informanten blir orolig och intervjun blir oftast inte lika intressant som man förväntade sig.97

5.1.4 Bearbetning av data
När intervjuerna var gjorda transkriberade jag dem och skrev samtidigt ner mina tankar och
reflektioner. Reflektionerna fungerade sedan som en grund för analysen. Intervjuerna och
teorierna analyserades med hjälp av tidigare forskning som behandlar elevers lärande och
lärares undervisning om bråktal. Jag har gjort en tolkning av de data som intervjuerna
resulterade i. Jag har gått över det direkt sagda för att utveckla strukturer och relationer som
inte finns direkt i de utskrivna intervjuerna. Kvale menar att kvalitativa intervjuer påverkas av
informantens tolkning av frågorna och hur forskaren tolkar det informanten sagt.98

De citat som finns med i denna rapport är omgjorda från talspråk till skriftspråk. Jag har
jämfört de data som intervjuerna resulterade i och försökt se mönster och teman.
Informanterna delade med sig av uppgifter de brukar använda sig av i bråkundervisningen.
För att ta reda på vilka olika innebörder uppgifterna uppmärksammar har Ulla Runessons och
Ole Skovsmoses matriser varit utgångspunkt för analysen.

Matrisen nedan visar Runessons utgångspunkter för hennes observationer när hon studerade
vad elever erbjöds lära sig under lektioner där tal i bråkform fokuserades.

Lektion Beteckning Del av
helhet

Bråk
som
oper
ator

Jämförel
se av tal
i bråk-
form

Tal i
bråk-
resp.
blandad
form

Olika
namn
för
samma
tal

Relation
bråk-
division

Add. Och
subtr. Av
bråk med
samma
nämnare

1
2
3
4
5
6

Figur 13. Moment som behandlas i den gemensamma undervisningsdelen fördelat på resp. lektionstillfälle.99

Som beskrevs tidigare i litteraturstudien anser Skovsmose att matematiska miljöer
kännetecknas av ett undersökande och aktivt arbetssätt. Hans modell ”landscape of
investigation” karaktäriseras av ett undersökande arbetssätt där eleverna ställer frågor och
söker förklaringar. Inlärningsmiljön fokuserar på elevernas iakttagelser och funderingar d.v.s.
undervisningen utgår från eleven. På nästkommande sida visas den matris Skovsmose tagit
fram där olika aktiviteter kan karaktäriseras av olika arbetssätt och referenser.

                                                  
97 Bryman, A. (2001/2002)
98 Kvale,S. (1997)
99 Runesson, U. s. 135 (1999)
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Tradition
of

exercises

Landscapes
of

investigation

References to
pure mathematics

(1) (2)

References to a
semi-reality

(3) (4)

Real-life references (5) (6)

Figur 14. Lärandemiljöer, s.k. landscapes of investigation.100

Skovsmose poängterar att inte någon kategori representerar den ultimata undervisningen utan
understryker vikten av en interaktion mellan kategorierna. Det är viktigt att elever och lärare
tillsammans hittar en väg mellan de olika miljöerna så att de olika arbetssätten i miljöerna
bidrar till aktivitet och reflektion hos eleverna, resonerar Skovsmose.101 På nästa sida har jag i
en egen matris försökt illustrera förklaringar till de sex olika kategorierna i Skovsmoses
matris.

                                                  
100 Skovsmose, O. s. 126 (2001)
101 Skovsmose, O. (2001)
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 Jag har placerat in uppgifter som karaktäriserar den typ av arbetssätt som råder i Skovsmoses
olika miljöer för lärande.  Lärandemiljön i nr 1, 3 och 5 anser Skovsmoses vara av karaktären
traditionell undervisning och lärandemiljöerna nr 2, 4 och 6 har ett undersökande arbetssätt.

Miljö
Lärandemiljöernas

karaktär
Exempel på uppgift

 Nr 1
Ren matematik,
räkning av algoritmer 3

1
+
4
2

=

Nr 2
Undersökande av samband
och mönster hos bråktal

Vilket samband kan du
se mellan bråktalen och
mellan täljarna och
nämnarna?

2

1
, 
4

2
,
8

4
,
16

8

Nr 3
Övningar med inslag från
verkligheten.

Bananerna kostar
13,90kr/kg.

a)Vad kostar 
3

1
kg?

b) Vad är prisskillnaden

mellan att köpa 
4

3
kg

och
3

2
 kg?

Nr 4

Aktivitet med inslag från
verkligheten som inbjuder till
undersökande och
förklarande.

Nämn en situation då en
halv kan vara större än 2
tredjedelar.

Nr 5

Eleverna löser
verklighetsbaserade uppgifter
i klassrummet, t.ex.
proportionalitet.

Titta på bilden av huset
och räkna ut dess höjd i
verkligheten med hjälp
av din tumme.

Nr 6

Kontexten är verklig och
aktiviteterna är meningsfulla.
En uppgift kan ha flera
lösningar.

Projekt. Statistik kan här
vara ett naturligt inslag
när eleverna gör någon
form av undersökning.

Figur 15. Egen tolkning av Skovsmoses matris.
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6. Resultat

6.1 Informanternas beskrivningar av undervisning om bråk.
Nedan följer en redovisning av resultatet från intervjuerna med lärarna om deras
bråkundervisning. Eftersom två av informanterna inte är verksamma i år 3-6 behandlas deras
data som visioner av hur de skulle vilja arbeta med bråkundervisningen i de aktuella åren.

Inledningsvis beskrivs hur lärarna går tillväga när de undervisar om bråk och hur de
strukturerar undervisningen. Därefter följer de olika förklaringsmodeller som lärarna
använder sig av i bråkundervisningen och sedan en kort beskrivning av de hjälpmedel som
finns till hands så att eleverna kan bilda sig en uppfattning om bråkbegreppet. Under rubriken
”Konkreta exempel lärare använder i undervisningen om bråk” presenteras några av de
konkreta uppgifterna som lärarna brukar använda sig av i undervisningen om bråk. Slutligen
redovisas vad de intervjuade lärarna anser att elever ofta finner svårigheter med i
bråkbegreppet och lärares visioner om en idealundervisning om bråk.

6.1.1 Lärarnas tillvägagångssätt i bråkundervisningen
Under intervjuerna har jag försökt få en inblick i hur lärarnas bråkundervisning är utformad
och hur lärarna går till väga när de undervisar om bråk.

Samtliga informanter berättar att de inleder sin bråkundervisning med att undervisa om bråk
som del av en helhet. Lärarna försöker visualisera bråk som del av en helhet på olika sätt t.ex.
skära i äpplen och klippa olika delar av ett papper och rita cirklar på tavlan, dela på snören
och på så sätt skapa inre bilder hos eleverna. Utifrån dessa olika representationer av antal
objekt diskuterades samtliga eller några av följande frågor

 Vad är det hela?
 Hur många lika smådelar är en hel?
 Vad kallas delarna?
 Hur många delar ingår i den aktuella delen?

Några lärare påpekar vikten av att inte gå så fort fram i bråkundervisningen och börja väldigt
enkelt. I år 5 och 6 börjar samtliga lärare med en repetition av bråkbegreppet och påpekar att
det är viktigt att möta eleven där den befinner sig. En arbetsgång som två av lärarna försöker
lära eleverna är att rita av materialet och skriva bråktalet med bokstäver och med ett
matematiskt språk. Även när eleverna börjar räkna menar de att eleverna ska fortsätta att rita
bråktalen så att arbetet med bilden och symbolen för bråktalet sker parallellt. Så småningom
kan eleverna släppa bilden och enbart uttrycka bråktalet med matematiska symboler.

Hos majoriteten av de intervjuade lärarna jobbar eleverna enskilt med uppgifterna i boken. En
av dessa lärare uppmanar sina elever att diskutera med varandra eftersom det hjälper både den
som förklarar och den som lyssnar. De övriga informanterna skulle vilja att eleverna jobbar i
par eller i grupper om tre för att eleverna inte ska känna att de är ensamma om att inte förstå
och för att lära av varandra. Att lära i samspel och interaktion med andra tror dessa
informanter är nyckeln till förståelse.

Efter undervisningen om del av helhet går samtliga av de intervjuade lärarna in på bråk som
del av ett antal. En lärare kopplar ihop bråkräkningen med divisionen för att eleverna ska

börja reflektera över vad de gör när de räknar och vad det är som händer, t.ex. att 
7

42
 innebär
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att 42 saker delas upp i sju högar, och vad blir det i varje hög? En lärare poängterar starkt vad
som är viktigt i bråkundervisningen.

Laborativt material ska alltid finnas i olika former i hela skolan.
Det ska aldrig tas bort.

Ett par av informanterna menar att det är viktigt att använda sig av material som är kända för
barnen innan man går vidare till ett mer abstrakt material som exempelvis Cuisenairestavar.
Med ett material som stenar eller knappar befinner sig eleven i vardagen men även i ett
klassrum och kan på det sättet arbeta med del av en helhet eller antal redan i år 2 och 3.
Informanten säger:

Hela min tankegång i allt lärande i matte det är att du kan mycket väl börja
i vardagen med någonting enkelt och där höja abstraktionsnivån och sen
måste du gå över till matematikspråket och arbeta mer med ”abstrakt” konkret material.

Efter del av ett antal övergår några av de intervjuade lärarnas undervisning till att fokusera på
bråk som ett tal på en tallinje där eleverna får titta på hur en linjal är uppbyggd. Hur många
cm går det på en meter och hur många dm är den indelad i? På det sättet kommer
undervisningen in på bråktal och går sedan över till decimaltal och kopplar det till mer
abstrakta tal. De lärare som inte behandlar bråk som ett tal på tallinjen övergår istället till att
fokusera på algoritmräkning med addition av bråk med lika nämnare. I den senare delen av
mellanstadiet går undervisningen också i detta skede in på att behandla bråk som andel, t.ex.

3

1
 av 1 timma. För att eleverna ska få en förståelse för bråkbegreppet poängterar några av

lärarna att undervisningen bör beröra alla aspekter av bråkbegreppet, vilka är

a) Som ett tal på tallinjen
b) Som en kvot, ett resultat av en division
c) Som en del av ett antal
d) Som en del av en helhet
e) Som en proportion eller andel

För varje ny aspekt av bråk menar de att konkret material alltid skall finnas med. En av
informanternas undervisning skiljer sig från de övrigas eftersom han/hon behandlar alla
aspekter på en gång. Del- av begreppen kopplas till delen och helheten eftersom bråket
ideligen måste knytas till helheten, anser informanten. Då kan det uppstå situationer som att
en tredjedel ibland kan vara större än en halv, beroende på vilka bitar som jämförs, vilket
elever inte tror, berättar läraren, och förklarar att bråktalen måste sättas in i ett sammanhang
för att eleven skall kunna förstå innebörden.

Det blir rena bråktal av dem om de inte sätts in i ett sammanhang.

Denna lärare har inte genomgångar på det sätt som de andra lärarna har. Han/hon brukar ställa
några frågor till eleverna som de sedan i grupp försöker finna svaren på med hjälp av
laborativt material.
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I slutet av lektionen sker en gemensam genomgång där elevernas lösningar är innehållet. Det
sker en interaktion mellan eleverna och mellan lärare- elev.

Det är elevernas egna tankar om problemet som måste uttryckas och först
då kan läraren förstå vilka missuppfattningar det finns. Det är svårt att se
vad eleven tänker men när vi ser hur eleven handlar kan vi förstå mer.

De genomgångar som majoriteten av informanterna har brukar gå till så att lärare och elever
löser uppgifter tillsammans. Läraren skriver eller ritar bråktal på tavlan både med bokstäver
och med siffror för att underlätta förståelsen. Några påpekar att de varierar bråktalen och
illustrerar inte bara t.ex. fjärdedelar. Genom dialog mellan lärare och elev försöker läraren vid
genomgångarna få en uppfattning om elevens kunskaper. De flesta av lärarna har
genomgångar för att eleverna ska få en bra start på momentet samtidigt som det är ett tillfälle
då läraren hör hur eleverna uttrycker sig verbalt.

När man pratar då måste man nog tänka efter så man vet vad man
gör och det är jättebra.

Några av lärarna arbetar med likhetstecknet, större än och mindre än tecknen när eleverna
skall jämföra bråktalens storlek. Eleverna känner igen tecknen från när de arbetar med
heltalen.

6.1.2 Förklaringsmodeller
Under intervjuerna berättade informanterna om vilka olika modeller de använder när de ska
förklara olika räkneoperationer med bråktal.

En lärare måste ha bra förklaringar. Inte bara säga ”gör så här för annars
blir det inte rätt”.

Vid addition av bråktal börjar lärarna att undervisa om addition av bråk med lika nämnare.
På följande sätt kan man förklara addition och multiplikation av bråktal.

5

2
+ 
5

2
= 
5

4
 ⇒  2 ”femtedelar” plus 2 ”femtedelar” är lika med 4 ”femtedelar”

Då syns det tydligt att man inte kan addera 2 ”femtedelar” med 2 ”tredjedelar” för då måste
man göra om delarna.

5

2
• 
5

2
= 
25

4
⇒  2 ”femtedelar” gånger 2 ”femtedelar” är lika med 4 ”tjugofemtedelar”.

                                   
5

2

                        
5

2

2 • 
4

3
= ⇒
4

6
2 gånger 3 ”fjärdedelar” är lika med 6 ”fjärdedelar”
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En av lärarna gav ett exempel på hur man kan förklara namnen på siffrorna i ett bråktal.

Nämnaren är benämningen på delarna och täljaren förtäljer hur många delar det är.

Informanten förtydligar sin förklaring genom att beskriva att nämnaren anger namnet på delen
och täljaren talar om hur många delar det är. Det vanligaste sättet att förklara och illustrera
addition av bråktal i informanternas undervisning är i cirkelmodellen. När talen inte är så
stora skulle man kunna lära elever att rita upp bråktalen i form av cirklar.

                                +                                          =

            1                   +                 
4

1
                    =                                 

4

5

        ”En hel”                       ”En fjärdedel”                               ”Fem fjärdedelar”

Man får återigen arbeta med det konkreta materialet om eleven inte förstår, menar
informanterna men samtidigt prata om vad det är man gör när man sen skriver talen.

En lärare anser att det borde undervisas om två olika typer av division, delningsdivision och
innehållsdivision för att undervisningen på bästa sätt hjälper fram eleven. Dessa begrepp har
behandlats i kapitel 4. Informanten fortsätter att berätta

Vissa uttryck är omöjliga att förstå för elever, t.ex. ”2 delat med en tredjedel”.
Skulle vi istället säga ”Hur många gånger innehålles en tredjedel i 2?”
eller ”Hur många tredjedels pizza får du av 2 hela pizzor?”, skulle det vara
lättare att förstå.

6.1.3 Hjälpmedel
I detta avsnitt beskrivs vilka hjälpmedel lärarna använder sig av i sin undervisning för att
visualisera de övningar som eleverna jobbar med.

Klockan är ett hjälpmedel flera av de intervjuade lärarna använder sig av. Något att vara
tydlig med är att klockan är indelad i sextiondelar och inte hundradelar som många barn tror. I
klockan finns tårtbiten och på så sätt får elever en bild av något som är känt för dem. Att dela
ett snöre i lika långa längder och samtala kring delarna och helheten är det några av lärarna
som gör med eleverna. Snöret är till för att skapa en inre bild av bråktalen hos elever.
Centimeterrutat papper och tillklippta tårtbitar i kartong i olika storlekar symboliserar olika
delar av en helhet som eleverna kan spara och ha som stöd när de räknar i läroboken.
Cuisenairestavar är ett hjälpmedel att använda när man jobbar med bråk. Då kan eleverna
lägga upp en stav som symboliserar helheten och ”växla” till mindre stavar som symboliserar
delarna.

Ett bråkplank där delar av en helhet visualiseras kan eleverna ha bredvid sig när de ska lösa
olika uppgifter för att visualisera olika delar av helheten.

Kottar och stenar, cirkeldiagram och chokladkakemodeller kan användas för att visualisera
del av ett antal och del av en helhet.
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En 10-platta och en 100-platta är rektanglar indelade i 10 respektive 100 delar där eleverna får
färglägga olika delar och skriva i decimalform och bråkform för att se kopplingen mellan
bråkform och decimalform.

6.2 Konkreta exempel lärare använder i undervisningen om bråk.
Vid intervjuerna diskuterades även uppgifter som fokuserar på olika aspekter av bråktal.
Samtliga lärare upplevde att eleverna tycker uppgifterna är lustfyllda och uppfattas som
positiva inslag i matematikundervisningen. Jag redovisar här kortfattat aktiviteternas syften
och användning. I bilagorna 3-6 finns arbetsblad till några av uppgifterna, som dock inte
behöver följas ordagrant.

Aktivitet: Dela en figur i lika stora delar.
Material: Centimeterrutat papper, saxar och lim
Hur: Eleverna jobbar enskilt med att klippa ut halvor, tredjedelar, fjärdedelar o.s.v. från ett
centimeterrutat papper. Eleverna utgår från en given figur som har förslagsvis måtten 24 x 24
cm. och svarar på frågorna:

 Hur många centimeterrutor behövs för att göra de olika delarna?
 Hur många delar består figuren av?
 Hur stora är delarna?
 Hur många delar är en hel tillsammans?

Eleverna klistrar sen ihop delarna igen på ett annat papper.
Mål: Att utveckla en förståelse för begreppet del av en helhet
___________________________________________________________________________

Aktivitet: Bilda en tallinje med tal i bråkform
Material: Kort med olika bråktal.
Hur: Eleverna får varsitt kort med ett bråktal på och skall sedan ställa sig i storleksordning på
en tänkt tallinje. Eleverna får samtala med varandra och kontrollera om de står rätt i
förhållande till kompisarna bredvid sig. När eleverna anser att de är färdiga vänder de på
korten som då om de står rätt bildar en mening.
Mål: Utveckla förståelse för bråktalens storlek
___________________________________________________________________________

Aktivitet: Äpplen i fruktskålar (se bilaga 3)
Material: Plockmaterial som kottar, stenar eller liknande.
Hur: Kottarna illustrerar bråktalen eleverna ritar hur de går tillväga för att lösa uppgiften och
skriver bråktalen med både siffror och bokstäver.
Mål: Träna på att översätta konkret material till det matematiska språket. Få förståelse för del
av ett antal, två skilda bråktal kan vara lika stora.
___________________________________________________________________________

Aktivitet: Saftfest (se bilaga 3)
Material: Flaska som rymmer 75 cl och vatten.
Hur: Eleverna löser uppgifterna i två och två eller i grupper med tre elever. Med hjälp av
flaskan och vattnet finner de lösningen på problemet. Eleverna ritar och skriver ner sina
lösningar i räknehäftet.
Mål: Träna på att översätta konkret material till det matematiska språket. Få förståelse för
bråkform, decimalform och proportioner.
_________________________________________________________________________
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Aktivitet: Pärlor i flera färger (se bilaga 4)
Material: Ett snöre med 5, 8 eller 10 pärlor i olika färger (svårighetsgraden ökar med antalet
kulor).
Hur: Eleverna jobbar två och två eller i mindre grupper. Varje par eller grupp har ett snöre
med pärlor. Utifrån det ska de svara på frågor.
Mål: Matematik handlar till en del om att förstå och kunna använda matematiska ord och
begrepp t.ex. antal, del, andel, dividera, addera, bråkform och procent. Med denna uppgift
tränas eleverna i detta.
___________________________________________________________________________

Aktivitet: Pastasallad (se bilaga 5)
Material: Makaroner i form av blommor, hattar och hjul och stencil med uppgifter. (se bilaga)
Hur: Eleverna jobbar i par eller i grupper om tre. Eleverna ritar av sina lösningsförslag och
skriver med bråktalen med bokstäver och siffror.
Mål: Utveckla förståelse för bråkbegreppens olika aspekter.
___________________________________________________________________________

Aktivitet: Övning med cirkelmodellen (se bilaga 6)
Material: saxar, kritor, lim och stencil med cirklar
Hur: eleverna jobbar enskilt med att klippa ut cirklarna och namnger delarna i bråkform,
decimalform och med bokstäver.
Mål: Utveckla förståelse för del av en helhet
___________________________________________________________________________

6.3 Vilka är möjligheterna och svårigheterna i undervisningen om
bråk?
Nedan redovisar jag de faktorer som påverkar de fem intervjuade lärarnas undervisning och
elevers lärande samt hur lärare skulle vilja arbeta i undervisningen om bråk.

6.3.1 Informanternas idealundervisning
För flera av lärarna vore det en dröm att jobba tematiskt. De grundläggande kunskaperna så
som de fyra räknesätten, utvecklas då genom att räkna i ett mindre häfte förslagsvis två
lektioner i veckan. Resten av tiden fokuseras på tematiskt arbete, berättar några av
informanterna. Då skulle man istället, ta ställning till vilka verktyg eleverna behöver för att
arbeta med problemlösning i temat.

Ett alternativ lärarna nämner skulle kunna vara ett läromedel som har blandade uppgifter där
eleverna lär sig utnyttja olika områden i matematiken tillsammans. Rika uppgifter efterlyses
också där eleverna får använda sig av flera olika tankemönster och räknesätt samt uppgifter
med olika svårighetsgrader.

Det är mitt ideal att man skulle hitta uppgifter om bråk där en är lättare,
en är medel och sen svårare. Elever skulle kunna välja svårighetsgrad.

En lärare tycker att den historiska delen är viktig och skulle gärna vilja börja arbetsområdet
om bråk med det. Hur var det förr i tiden? Hur uttryckte man sig när man skulle handla?
Kanske ha en lektion som handlar om hur det var förr i tiden där man går på marknad och
använder sig av de gamla måttsystemen.
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6.3.2 Svårigheter med bråkundervisningen
Flera av de intervjuade lärarna upplever att det är ett problem att läromedlen är upplagda på så
sätt att ett begrepp i taget behandlas.

Det är inte bra att bara jobba med bråk i en månad för då försvinner
det kreativa tänkandet.

Tid är en bristvara och det tar tid att tillverka konkret material. Då försvinner det tid från det
övriga räknandet, menar en informant. Det kan också vara så att eleverna är rädda och inte
motiverade att använda konkret material berättar en av de intervjuade lärarna. Eleverna vill
inte göra något som resten av klassen inte gör. De är medvetna om hur långt de ska ha
kommit i matteboken och blir lätt omotiverade om de inte får fortsätta med räknandet i boken.

En informant påpekar att miniräknaren medför problem i bråkundervisningen eftersom
eleverna inte får någon förståelse för att bråkbegreppet handlar om del- av begreppet. Inom en
grupp elever varierar mognadsnivån mycket vilket många lärare ser som en svårighet. Vissa
barn förstår ”ingenting” och andra elever är redo för att gå vidare till nästa steg. Om alla
elever vore på samma nivå skulle undervisningen se ut på ett annorlunda sätt, menar en
informant. Multiplikationstabellen anser samtliga intervjuade lärare vara viktig att kunna.

Kan de inte multiplikationstabellen så tappar de så otroligt mycket, både
divisionen och bråk och procent. Det är ju vansinnigt viktigt.

En orsak till svårigheterna med matematik för många elever är minnesproblematiken, de
glömmer bort arbetsgången. Vad det gäller bråk så glömmer de bort hur man förkortar, vad
blandad form och decimalform är.

Flertalet av informanterna tycker det är ett problem att eleverna räknar på så olika ställen i
boken eftersom det försvårar att ha genomgångar. Några lärare tog upp problemet att
läromedlet kommer alldeles för snabbt in på väldigt svåra uppgifter som upplevs väldigt
abstrakta av eleverna. En informant säger:

Man är för snabbt inne på att räkna med bråk innan man förstår vad det är.

Han/hon menar att mer tid måste läggas på att få eleverna att förstå bråktalen innan de börjar
räkna med dem. Några lärare upplevde att deras egen inställning till bråkundervisningen
påverkade eleverna. Vissa tycker själva att det är svårt att undervisa om bråk och andra tycker
det är roligt.

6.3.3 Vanliga missuppfattningar hos elever gällande bråktal
Nedan behandlar jag vad lärarna anser att elever ofta förstår och vilka svårigheter som är
vanliga med tal i bråkform.

Lärarna menar att nästan alla elever förstår vad hälften är och att de kan dela upp ett antal
saker i lika stora högar. De som inte förstår vad hälften är har oftast svårigheter med språket.

Kan man inte språket så blir ju matten svår också.
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Informanterna menar att elever kan färglägga stambråken, d.v.s. bråktal skrivna på formen 
n

1
,

i givna figurer men när det kommer till flera delar av en sorts del kan det innebära svårigheter
för vissa elever.

Flera av lärarna berättar att eleverna har svårt att förstå vad ”det hela” är, att det hela är en
enhet.

Bråk är det svåraste matematiska tänkandet, tycker jag. Att få dem att
förstå att det hela kan vara så mycket.

Det är också vanligt att elever har svårt att förstå att ett bråktal kan skrivas på olika sätt.
Elever glömmer ofta bort att i täljaren står antalet delar och i nämnaren står det vilken sort

delarna har. Något annat som är komplicerat för många elever är att samma uttryck t.ex. 
3

1

kan ha olika innehåll och storlekar beroende på helheten. Bråken har olika betydelse beroende
av i vilket sammanhang det förekommer.

Informanterna berättar att en svårighet för eleverna är att det sätt som de är vana vid att addera
på inte längre fungerar. Flera av lärarna nämner att eleverna överför ett mönster från addition

med heltal till addition med bråktal, alltså 
2

1
+
3

1
 = 
5

2

En annan sak som gör att elever finner bråkbegreppet svårt är att bråktalet skrivs på samma
sätt som en division, bråkstrecket och skiljestrecket ser likadana ut. Det är förvirrande för
elever. De förväxlar bråktalet med division och har därför svårigheter i att läsa ut talet.

Men det är flera då som fortfarande efter tre veckors arbete läser tre
delat med fyra eller tre bråkstreck fyra.

Elever har svårt för att storleksordna bråk eftersom de tycker att om det är högre siffror i
nämnaren ska det vara värt mer.

Uppgifter skrivna på formen ”
5

2
av 60” upplevs som mycket svåra. Vad är ”av” egentligen?,

undrar eleverna. Ännu svårare är uppgifter av typen del av andel t.ex. ”
4

3
av två år” eftersom

det ingår fler räkneprocesser i sådana uppgifter. Det går inte att börja räkna direkt med själva
helheten eftersom det krävs kännedom om hur många dagar eller månader två år är.

6.3.4 Varför är bråkbegreppet ett viktigt område i matematiken?
Jag frågade lärarna om de tycker att bråkbegreppet är ett viktigt område inom matematiken.
Det var en fråga som inte var lätt att svara på. En lärare säger att om elever inte förstår
bråkbegreppet kan det medföra problem med algebran i framtiden och tillade även:

Bråk är ett viktigt område eftersom del av begreppet är otroligt centralt i
vår vardag t.ex. säger vi ofta två av fyra, kvartsfinaler, fifty-fifty, jag kommer
om en kvart och tre fjärdedelar kom in och i recept finns det bråktal o.s.v.
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En annan informant såg på bråktal ur ett annat perspektiv.

Jag tycker att det nästan är som att utveckla hjärnan lite grann.
Man tänker i andra dimensioner än man gör i den vanliga matematiken.

Flera av lärarna beskriver kopplingar mellan bråk och procentbegreppet och anger det som en
anledning till varför bråk är ett viktigt område i matematiken. Kunskaper om bråktal är
viktiga förkunskaper inför procentbegreppet och för att förstå decimaltal och kunna dela upp
saker.

6.4 Sammanfattning av resultatet från den empiriska studien
Bråkundervisningen ser inte likadan ut i de olika informanternas klassrum men det går att
urskilja några likheter. De aspekter av bråktalet som synliggörs i samtliga informanters
undervisning är bråktal som del av en helhet, del av ett antal och bråktal som andel. Några av
informanterna påpekar vikten av att synliggöra samtliga aspekter av bråkbegreppet för att
eleverna skall kunna utveckla en rik förståelse. Bråktal som tal på tallinjen och som
förhållande behandlades inte alls hos vissa informanter.

I den tidiga bråkundervisningen i år 4 inleder lärarna med att behandla bråktal som del av en
helhet. Bråktalet representeras på olika sätt t.ex. genom illustration på tavlan eller genom att
dela in ett papper i olika delar. Representationerna är till för att skapa inre bilder hos eleverna.
Lärare och elever diskuterar tillsammans vad delarna kallas för, hur många lika stora delar
som ingår i den hela delen och vad helheten är. Efter undervisningen om del av helhet går
samtliga informanter över till aspekten del av ett antal. Undervisningen om del av antal ser ut
på olika sätt hos lärarna. Hos några får eleverna arbeta med plockmaterial och dela upp ett
antal saker i lika stora högar, hos andra lärare räknar eleverna mycket gemensamt på tavlan.
Lärare och elever samtalar om uppgifter i matematikboken och läraren ritar ofta upp antalet
på tavlan i form av kryss. Informanterna inleder också bråkundervisningen i år 5 och 6 med
någon form av repetition från den tidiga bråkundervisningen för att ”fånga” eleverna där de
befinner sig i bråkförståelsen. När del av helhet och del av antal är behandlade skiljer sig
informanternas fortsatta undervisning åt. Vissa lärare går in på att undervisa om addition av
bråktal med lika nämnare och andra informanter behandlar bråk som andel. Informanternas
elever har till sin hjälp vissa konkreta material i undervisningen om bråk. Cuisenairestavar,
bråkplank i olika former, snören och papper indelade i olika delar, är några exempel. När det
gäller olika förklaringsmodeller för räkneoperationer med bråktal är cirkelmodellen den
vanligaste. Läraren ritar en cirkel på tavlan och delar in den i lika stora delar för att eleverna
ska utveckla en förståelse.

Informanterna beskriver att eleverna kan skugga bråktalet i indelade figurer men när de själva
behöver dela in en figur i t.ex. femtedelar kan det innebära svårigheter för vissa elever.
Innebörden av bråktalet ”hälften” förstår så gott som alla elever men de har svårare för att
skriva bråktalet på matematikens språk och att läsa ut bråktal skrivna i bråkform. Andra
vanliga svårigheter som informanterna beskriver är att storleksordna bråk, att förstå vad
helheten är och att ett bråktal kan uttryckas på olika sätt.

Att läroböckerna är upplagda på ett sätt som medför att bråkbegreppet studeras intensivt i ett
antal veckor och sedan försvinner helt ser informanterna som ett problem. Många av
intervjupersonerna skulle vilja jobba tematiskt och med blandade uppgifter som inte bara
behandlar ett begrepp i taget i matematiken. Eleverna skulle då få en ökad förståelse för
innebörden av de fyra räknesätten och en rikare förståelse för matematiska begrepp. Flera av
informanterna beskriver kopplingar mellan bråk och procentbegreppet och anger det som en
anledning till varför bråk är ett viktigt område i matematiken.
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7. Relation mellan teori och empiri
Här att jämförs resultatet från den empiriska studien med litteraturstudien därefter analyseras
de uppgifter som informanterna delade med sig.

7.1 Om lärande och undervisning av bråktal
De svårigheter som lärarna berättar att eleverna upplever med att bilda en enhet finner jag
stöd för i Engströms forskning om elevers lärande av bråktal. Elever har svårt att förstå vad
helheten är, och att en helhet kan se ut på olika sätt. Som beskrevs i resultatet av de kvalitativa
intervjuerna säger lärarna att eleverna har svårt att förstå att ett bråktal kan uttryckas på olika
sätt. Ibland är en fjärdedel t.ex. 5 bananer och vid ett annat tillfälle 18 kottar beroende på vad
helheten är, berättar informanterna. Detta har även Engström sett vara en svårighet för många
elever. Barn har svårt att bevara helheten medan de hanterar delen och att relatera delarna till
varandra, skriver Engström. Han skriver att elever ofta tror att ett visst bråkuttryck
representeras av en viss form eller figur.102

Informanterna berättade att eleverna har svårt för att läsa ut bråktalet eftersom de förknippar

det med divisionen. Ett exempel på detta kan vara att eleverna säger 
7

5
= ”fem bråkstreck sju”

eller ”fem dividerat med sju”. Malmer resonerar kring samma fenomen och menar att själva
skrivsättet med symboler - med siffror i kombination med bråkstrecket gör att eleven har svårt
för att uttrycka bråket i ord.103

En av lärarna var speciellt tydlig i att berätta vad han/hon upplever att elever ofta har svårt
med och det är att ordna bråktal i storleksordning eftersom eleverna tycker att det bråktal som
har högst siffra i nämnaren är också det största talet. Detta fenomen kallar Engström för N-
distraktionen vilket innebär att eleverna gör generaliseringar från heltalen. Engström hänvisar
till resultatet av en studie gjord i slutet av 1980-talet som visar att eleverna hade svårigheter
med att representera bråket på en tallinje och att uppfatta storleken på bråket, speciellt vid en
jämförelse av bråk med olika nämnare.104

Uppgifter av typen 
4

3
av 80 kr, innebär stora problem för elever berättade de intervjuade

lärarna. Runesson hänvisar till forskaren Behr m.fl. som menar att det beror på att bråk av
sorten del av antal kan tolkas på två olika sätt.105 I denna uppgift ges tolkningarna att 80 kr
delas i 4 lika delar med 20 kr i varje del. De fyra delarna ersätts av 3 sådana delar med 20 kr i
varje del vilket utgör totalt 60 kr. Den andra tolkningen ger att de 80 kronorna delas i delar
med 4 kr i varje del, d.v.s. i 20 delar. Ur varje del tas 3 kr vilket ger totalt 60 kr.

Vid undervisning av bråktal menar ett par av informanterna att undervisningen måste beröra
samtliga ”ansikten” av bråktalen för att få en fullständig förståelse för vad ett bråktal är.
Kilborn resonerar på samma sätt när han redogör för bråkens olika ansikten och menar att den
uppfattning läraren ger eleverna av tal i bråkform bör täcka alla aspekter.106

                                                  
102 Engström, A. (1997)
103 Malmer, G. (1999)
104 Engstöm, A. (1997)
105 Runesson, U. (1999)
106 Kilborn, W. (1990)
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Hos den informant som har erfarenhet av att undervisa i matematik utan bundenhet till ett
läromedel ser jag tydliga likheter med det Skovsmose kallar ”landscapes of investigation”.
Informanten påpekade hur viktigt det är att bråktalet sätts in i ett sammanhang för att
bråktalen skall få en mening och inte framstå som ”rena” bråktal. Både informanten och
Skovsmose strävar efter att låta eleverna få delta i undersökande processer och
verklighetsbaserade sammanhang i matematikundervisningen.107 Även Freudenthal som är
grundaren av den realistiska skolan i Holland önskar att eleverna får delta i meningsfulla
verklighetsbaserade aktiviteter i matematikundervisningen.108

Lesh har arbetat fram en modell som visar olika transformationer mellan olika
representationssätt, se kapitel 4.3.1. Han anser att representationsformerna görs meningsfulla
för eleverna så att de kan översätta det representerade materialet till ett matematiskt språk. En
informant tycker det är väldigt viktigt att lägga ner mycket tid i bråkundervisningen på att låta
eleverna översätta det laborativa materialet till många olika representationsformer, precis som
Lesh menar så som att rita av, uttala bråktalet, skriva med bokstäver och genom att samtala.109

Informanterna beskriver att elevernas olika mognadsnivåer påverkar undervisningen. Det
diskuteras av Engström som, med hänvisning till Piaget, menar att elevens mognad bidrar till
utvecklingen av tankestrukturerna.

Kronqvist och Malmer redogör för innehållsdivision och delningsdivision.110 En informant
poängterade starkt att en lärare måste undervisa om dessa båda typer av division och få elever
att förstå vad det är för skillnad på en kvot och ett bråk. En informant berättade hur viktigt det
är att läraren har förståelse för hur eleven förstår och vilka missförståelser av bråktal det finns
hos eleven för att kunna vägleda på bästa sätt. Jag ser tydliga paralleller i detta tankesätt med
Engströms resonemang om att matematiska miljöer skapas av lärarens förståelse av elevens
föreställningar. Med denna förståelse som grund förs diskussioner för att elevens
föreställningar skall utvecklas menar Engström.111

Några av informanterna berättar att bråkbegreppet är viktigt för att det finns i vår vardag och
att en förståelse för bråkbegreppet har betydelse för förståelsen av algebra, som också Kilborn
menar.112 Samtliga informanter ansåg att bråkbegreppet är en viktig del i
matematikundervisningen för elevernas förståelse av decimaltal och procentbegreppet. En
informant poängterade dock de rationella talen som en utvidgning av själva tänkandet för att
kunna tänka i andra dimensioner. Detta skriver även Behr m.fl. som anser att de rationella
talen är viktiga ur en psykologisk synvinkel och för att utveckla de mentala strukturerna som
är nödvändiga för den intellektuella utvecklingen.113 Många av de intervjuade lärarna kopplar
decimaltalen till bråktalen. Det är något som Engström behandlar i sin avhandling. Han
hänvisar till Schrage som menar att det finns ett behov av en starkare integration med
decimalbråkräkning i bråkundervisningen. Decimalformen bör användas mer och eleverna
behöver bli förtroliga med algoritmerna för decimalformen innan de arbetar med tal i
bråkform, menar Engström.114

                                                  
107 Skovsmose, O. (2001)
108 Zulkardi, www.geocities.com/ratuilma/rme.htm. (2004-12-08)
109 Behr, M-J. (1992)
110 Kronqvist, K-Å. och Malmer, G. (1993)
111 Engström, A. (1998)
112 Kilborn, W. (1990)
113 Behr, M-J. m.fl. (1983)
114 Engström, A. (1997)
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7.2 Analys av uppgifter
Med utgångspunkt från Ulla Runessons matris och Skovsmoses modell analyseras de olika
konkreta uppgifterna som lärarna delade med sig av vid intervjutillfällena. Jag har modifierat
Runessons matris och gjort en egen variant genom att placera de konkreta exemplen och visa
på vilka aspekter av bråktalet som aktiviteterna berör.

Aktivitet Beteckning

Del
av
hel-
het

Bråk
som
del
av
antal

Jämför-
else av
tal i
bråk-
form

Tal i
bråk-
resp.
blandad
form

Olika
namn
för
samma
tal

Relation
bråk-

division

Add. Och
subtr. Av
bråk med
samma
nämnare

Pärlor i
flera

färger
• • • •

Pasta-
sallader • • • • •

Dela en
figur i

lika stora
delar

• •

Bilda en
tallinje

med tal i
bråkform

• • •

Övning
med

cirkel-
modell

• • •

Frukt-
skålen • • • •

Saftfesten • •
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I Skovsmoses modell placeras de konkreta exemplen i olika miljöer för lärande i tabellen
nedan.

Typ av
uppgifter

Traditionella uppgifter
       (1)               (3)               (5)

Undersökande uppgifter
          (2)                 (4)                     (6)

Lärande-
miljöernas
karaktär

 Ren
mate-
matik.

Räkning
av algo-
ritmer

Övning
med inslag

från
verklig-
heten

Eleverna
 löser

verklig-
hets-

baserade
uppgifter
i klass-
rummet

Under-
sökande av
samband

och mönster
hos bråktal

Aktivitet
med

inslag
från

verklig-
heten.
Under-
sökande
och för-
klarande
karaktär

Kontexten är
verklig och
aktiviteterna

meningsfulla. En
uppgift kan ha
flera lösningar

Pärlor i
flera färger • • •

Dela en
figur i lika
stora delar

• •

Frukt-
skålen • •

Övning
med cirkel-

modell
•

Saftfesten • • • •

Pasta-
sallader • •

Bilda en
tallinje med

tal i
bråkform

•

Pärlor i flera färger
De aspekter som uppgiften berör är

- Beteckning av ett bråktal: eleverna skriver andelen röda pärlor i bråkform.
- Del av helhet: eleverna tar reda på hur stor helheten är.
- Relation bråk-division: eleverna skriver andelen blåa, gula och gröna kulor i

decimalform.
- Bråk som del av antal: omvandling av tal i procentform till tal i bråkform

De moment som inte behandlas i denna uppgift är jämförelse av tal i bråkform, bråktal i
blandad form, olika namn för samma tal och addition och subtraktion av tal i bråkform. Ole
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Skovsmoses placerar in uppgifter inom matematiken i flera olika kategorier, se kapitel 5. I
denna aktivitet tycker jag man kan placera i kategori nr 4 eftersom eleverna själva får
undersöka det konkreta materialet för att få svar på frågorna. Kategori nr 1 och 2 berörs också
eftersom eleverna ska dividera och addera talen samt skriva talen i bråk och procentform.
Uppgiften går att ändra svårighetsgrad på beroende antal kulor, ju fler kulor desto svårare.

Pastasallader
De aspekter som uppgiften berör är

- Bråktalets beteckning: eleverna skriver hur hälften, en fjärdedel och en åttondel skrivs
på ett matematiskt språk

- Del av en helhet: eleverna redovisar hur stor del av alla makaroner som är i formen av
hattar, blommor och hjul.

- Bråk som del av antal: eleverna redovisar hur många makaroner som är i formen av
hattar, blommor och hjul.

- Jämförelse av tal i bråkform: pastamixen kan ha flera lösningar och på så sätt får
eleverna jämföra bråktalens storlekar.

- Olika namn för samma tal: i festsalladen är hälften 6 och i kvällssalladen är hälften 5.

De moment som inte berörs är bråktal i blandad form, relation bråk-division och addition och
subtraktion av bråk med samma nämnare. Pastasalladsuppgiften behandlar vissa delar ur
Skovsmoses matris bl.a. kategorierna 5 och 6. Uppgiften kan ha flera lösningar d.v.s. inbjuder
till flera olika förklaringar och när eleven gör egna recept är den undersökande.

Dela en figur i lika stora delar
De aspekter som uppgiften berör är

- Bråktalets beteckning: eleverna skriver hur hälften, en fjärdedel och en åttondel o.s.v.
skrivs på ett matematiskt språk

- Del av en helhet: eleverna svarar på frågan hur stor del av hela figuren den aktuella
delen är.

Denna uppgift skulle kunna utvidgas så att flera aspekter av bråktalet behandlas. T.ex. skulle
man kunna låta eleverna använda miniräknaren och räkna ut bråktalet i decimalform för att på
så sätt se relationen mellan bråk och division. De olika delarna skulle kunna jämföras med
varandra och på så sätt se att ett bråktal kan skrivas och se ut på olika sätt. Uppgiften kan
göras svårare genom att barnen själva får rita egna figurer att utgå ifrån. Med anknytning till
Skovsmoses modell placeras denna uppgift i den traditionella undervisningen kategori nr 1
eftersom denna typ av uppgiften ofta förekommer i olika läromedel i matematik och för att
varje fråga i uppgiften har ett svar. Jag tycker även att uppgiften kan placeras i kategori nr 2
eftersom eleverna med hjälp av materialet finner svaren på frågorna.

Bilda en tallinje med tal i bråkform
De aspekter som uppgiften berör är

- Bråktalets beteckning: på korten står det tal i bråkform
- Jämförelse av tal i bråkform: eleverna ska avgöra om deras bråktal är större eller

mindre än klasskamraternas bråktal.
- Olika namn på samma tal: på korten representeras t.ex. en halv på fler än ett sätt.

De moment som inte behandlas är del av helhet, bråk som operator, bråktal i blandad form,
relation bråk-division och addition och subtraktion av bråk med samma nämnare.
I samspel med andra utvecklas här en förståelse för bråktalens storlek hos eleverna. Eftersom
bråktalen är uttryckta på fler än ett sätt får eleverna i denna aktivitet en förståelse för att ett
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och samma bråktal kan uttryckas på många sätt. Uppgiften placeras i undervisningen med ett
undersökande arbetssätt eftersom eleverna tillsammans löser uppgiften. Eleverna behöver
aktivt diskutera med varandra och dra slutsatser för att finna lösningen vilket resulterar i att
uppgiften hamnar i kategori nr 4 i Skovsmoses modell.

Övning med cirkelmodellen
De aspekter som uppgiften berör är

- Beteckning: eleverna skriver namnen på de olika delarna i bråkform.
- Del av helhet: eleverna jämför delarna med helheten
- Relation bråk–division: eleverna omvandlar bråktalet till decimalform.

Denna uppgift skulle vara mer kreativ och varierad om eleverna själva fick konstruera
figurerna. Då får de en förståelse för att ett bråktal inte representeras av en given figur och
storlek utan kan se ut på olika sätt. Med anknytning till Skovsmoses modell karaktäriseras
denna uppgift av traditionell undervisningen eftersom denna typ av uppgift är vanlig i olika
läromedel i matematik och eleverna arbetar enskilt. Uppgiften placeras i kategori nr 1 av den
orsaken att eleverna namnger delarna i bråkform, decimalform och med bokstäver.

Saftfesten
De aspekter som uppgiften berör är
      -     Bråktalets beteckning

- Som tal: eleverna måste ta reda på hur mycket 
4

3
 liter är.

- Som förhållande: 
4

3
 av 1 liter

- Som proportion: Saften skall spädas1:4, 1 del koncentrerad saft spädes med fyra delar
vatten.

Vid analys av denna uppgift relaterat till Skovsmoses matris placerar jag in denna uppgift i

kategori nr 1 ty eleverna utför divisionen 
4

3
. Uppgiften är också av sådan karaktär att den

förekommer i kategori nr 3, 4 och 5 eftersom eleverna undersöker och förklarar uppgiften
med hjälp av laborativt material i form av vatten flaskor och för att uppgiften behandlar bråket
som proportion. Vid denna uppgift får eleverna möta bråktalet skrivet på formen 1:4 vilket är
en nyttig erfarenhet för att utveckla en rik förståelse för bråktal.

Fruktskålen
De aspekter som uppgiften berör är

- Bråktalets beteckning: bråktalen 
3

1
 och 

5

1
 finns med i uppgiften.

- Del av helheten: eleverna tar reda på hur stor del av skålens innehåll de gröna äpplena
representerar

- Bråk som del av antal: barnen tar reda hur mycket 
3

1
av 12 är.

- Jämförelse av tal i bråkform: 
3

1
 och 

5

1
.

Eleverna får här förståelse för att ett och samma bråktals storlek och innehåll kan variera.
Med hjälp av miniräknaren kan eleverna skriva talen i decimalform och på så sett se
relationen mellan bråk och division. Uppgiften är av undersökande karaktär och placeras i
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kategori nr 2 ty ren matematik förekommer men eleverna diskuterar uppgiften och utgår från
plockmaterialet vilket gör att uppgiften även förekommer kategori nr 4.

7.3 Sammanfattning
Resultatet från den empiriska studien och litteraturstudien har en hel del likheter som t.ex. de
svårigheter som eleverna ofta upplever med bråkbegreppet. Helheten skapar problem eftersom
den kan se ut på olika sätt och har olika innehåll och storlek. Symbolen skapar svårigheter
med både uttal och förståelse. En anledning till detta kan vara att eleverna ofta generaliserar
från heltalen. Kilborn och några av informanterna hävdar att bråkundervisningen behöver
behandla samtliga aspekter av bråkbegreppet för att eleverna skall utveckla en rik förståelse.
Det är viktigt att bråktalen sätts in i ett sammanhang för att de inte skall uppfattas som tal utan
någon innebörd.

Elevernas mognad och bakgrund påverkar förståelsen av bråkbegreppet vilket både beskrivs
av informanterna och resultatet av flera forskningar.

Samtliga informanterna ansåg att bråkbegreppet är en viktig del i matematikundervisningen
för elevernas förståelse av decimaltal och procentbegreppet. Det visar även forskning men ger
ytterligare en anledning till varför bråkbegreppet är viktigt och det är för att det finns i vår
vardag och att vi därför behöver förstå dess innebörder.

I de konkreta uppgifterna informanterna delgav mig dominerar aspekterna beteckning, del av
helhet och bråk som del av antal från en analys ur Runessons aspekter av bråktalet.
Aspekterna tal i bråk resp. blandad form och addition och subtraktion med samma nämnare
förekommer inte alls i uppgifterna. En analys av olika miljöer för lärande där Skovsmoses
matris är utgångspunkten dominerar kategorierna 1 och 2 där ren matematik behandlas och
kategori nr 4 där uppgifter karaktäriseras av inslag från verkligheten som inbjuder till
undersökande och förklarande. De minst förekommande kategorierna är nr 3, där
lärandemiljöernas karaktär är övningar med inslag från verkligheten, och kategori nr 6 där
kontexten är verklig och aktiviteterna meningsfulla.
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8. Diskussion
Detta kapitel är uppdelat i metoddiskussion, resultatdiskussion och en avslutande reflektion
där jag bl.a. ger förslag på fortsatt forskning om bråkbegreppet.

8.1 Metoddiskussion
Att spela in intervjuer på band upplever jag har både för och nackdelar. En del av intervjuerna
blev väldigt formella och stela och det samtal som jag önskade att intervjuerna skulle
utvecklas till blev inte av. En bandspelare kan vara ett hinder för att låta de spontana tankarna
hos både informanten och intervjuaren komma fram. Informanterna tänker noga igenom vad
de ska säga och hur de ska formulera sig innan de pratar. Sen är det ju självklart en fördel att
som intervjuare kunna koncentrera sig på vad informanten säger och inte behöva anteckna.
Det underlättar också förståelsen av vad informanten berättar, vid transkribering och vid
analysen. Vid intervjutillfällena försökte jag att styra samtalet efter intervjuguiden men
eftersom intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen ställdes självklart inte frågorna på exakt
samma sätt till samtliga informanter. Följdfrågorna var inte heller likadana vid intervjuerna
eftersom de grundade sig i den information som informanten berättade. Detta är dock ingen
nackdel eftersom jag som intervjuare måste koncentrera mig på det informanten säger.

Vid arbetet med analysen av de konkreta exemplen informanterna delgav mig upplevde jag att
Runessons modell är ett mycket lättare verktyg att använda sig av än Skovsmoses modell.
Runessons modell går ut på att reflektera över vilka aspekter av bråkbegreppet varje övning
behandlar vilket lätt kan fastställas efter en noggrann genomgång av varje uppgift.
Skovsmoses modell är enligt mig ett svårare verktyg vid analyser eftersom varje uppgift kan
tolkas på olika sätt. Ofta fann jag att uppgifterna kunde placeras i flera kategorier och stod då
inför svåra val. Några fördelar med Skovsmoses modell ser jag dock. Den ena fördelen är att
modellen är applicerbar på alla matematiska uppgifter när Runessons modell endast fungerar
på uppgifter som behandlar bråkbegreppet. Den andra fördelen är att vid analys av uppgifter
utifrån Skovsmoses modell kan lärare få en överblick av vilken typ av uppgifter som deras
undervisning domineras av och på så sätt få kunskap om vilken typ av uppgifter deras
undervisning behöver kompletteras med.

Inom vissa områden, däribland begreppet bråk, finns mycket litteratur och forskning. I början
kan det vara svårt att avgöra vilken forskning som är nödvändig för just ”min” undersökning.
Det är en fördel att utgå ifrån ett par eller några avhandlingar som ligger till grund för
litteraturstudien. Utifrån dem är det lättare att gå vidare i sökandet av relevant litteratur. Efter
att ha läst mycket forskning inses då vilken forskning som ligger till grund för annan
forskning. På detta sätt har jag arbetat och det har varit mödosamt men lyckosamt eftersom
jag då utvecklat en större kunskap och förståelse för både den nyare och äldre forskningen.

Eftersom urvalet är litet kan jag inte dra några generella slutsatser ur resultatet men
informanterna har en relativt stor variation inom de aktuella skolåren med tanke på antal år i
yrket, utbildning, kön och arbetar vid olika skolor vilket medför att resultatet ger en relativt
sann bild av verkligheten. Dock går det inte att vara säker på att det informanterna beskriver
just är så som de själva undervisar om bråkbegreppet. För att verkligen kunna bilda sig en
uppfattning om lärares bråkundervisning vore någon form av observation vara den adekvata
metoden eftersom den verkliga undervisningen då visas. Vid intervjuer kan det vara så att
somliga informanter förskönar sin beskrivning av sin egen undervisning och istället beskriver
deras idealundervisning.
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8.2 Resultatdiskussion
Läromedlet i matematik påverkar ofta vilka aspekter av bråktalen som tas upp i
undervisningen. Eftersom många läromedel inte behandlar alla aspekter behöver lärare
komplettera sin undervisning om bråk med andra uppgifter och material så att elever kan
utveckla en förståelse av begreppet bråk. Betydelsen av variation vid lärande har
genomgående poängterats under hela min lärarutbildning i både litteratur, föreläsningar och
seminarier och på grund av egna erfarenheter som elev.

Något jag reflekterat kring under tiden som detta arbete pågått är hur den tidiga
bråkundervisningen om del av en helhet ofta ser ut och kan uppfattas av elever. Om elever vid
undervisningen av del av en helhet får använda plockmaterial och dela upp i lika stora högar
fokuserar detta arbetssätt mer på del av ett antal. Det känns väldigt abstrakt att starta
undervisningen med ”lösa” ting i den aktuella delen. Det är bättre att starta med ett material
som sitter ihop, t.ex. ett papper som kan delas i bitar eftersom det då är en hel som delas i
flera sammansatta delar.

Som framgått av den empiriska studien är vissa barn omotiverade till laborativt material i
bråkundervisningen eftersom de inte vill vara annorlunda än sina klasskamrater. Att vara den
enda elev som jobbar med konkret material är i många klassrum i dag det samma som att
medge att man inte har förstått och därför behöver ta hjälp av ”leksaker”. Det finns dock en
lösning på detta problem. Om alla elever skulle jobba med det laborativa materialet samtidigt
skulle detta fenomen inte uppstå. När alla elever jobbar med det laborativa bråkmaterialet är
det ingen elev som i den bemärkelsen kan känna sig annorlunda. Elevernas negativa attityd
till det laborativa materialet måste ändras och det görs endast genom att kontinuerligt ta in det
i undervisningen så att det blir en naturlig del av elevens vardag i skolan. Elever lär i själva
skapandeprocessen av laborativt material och de tycker det är roligt att få använda sig av sitt
egentillverkade material. Det är viktigt för elever att få känna att de är duktiga och att
exempelvis deras bråkplank eller bråklinjal duger och kommer till användning då eleven ska
lösa uppgifter med bråktal. Informanterna berättade att de inledningsvis för in laborativa
aktiviteter så som att vika, klippa och klistra papper i olika delar och att eleverna upplever det
lustfyllt, därför skall just de uppgifterna utnyttjas och användas eftersom elever har lättare att
lära sig när de har roligt. Malmer anser att lärare behöver bidra till en så god inlärningsmiljö
som möjligt d.v.s. hjälpa eleverna att få ett språk, stärka elevers självförtroende genom att låta
dem lyckas i en lustfylld och varierad undervisning.

Det är betydelsefullt för utvecklingen av förståelsen för bråkbegreppet att representera
bråktalen på flera sätt så som i olika geometriska figurer, elevgruppen, material av olika slag
eller i form av vätska o.s.v. Ser eleven endast bråktal representerade på ett sätt och endast i ett
material medför det ofta en förståelse att bråktalen symboliseras av en viss form och storlek.
Tyvärr dominerar representationerna i många läromedel av brödkake- och chokladkake
modellen. Det behöver också samtalas, mellan lärare- elev och elever emellan, om vad
bråktalets illustration visar eftersom en bild inte har någon egentlig mening i sig. Det som för
läraren eller några elever är uppenbart med vad bilden visar kan för andra elever inte alls vara
lika självklart. Det behöver också framgå att illustrationen inte enbart har en bestämd
betydelse utan kan förstås på flera sätt. En variation i förklaringar och i vilka olika
sammanhang bråktalet kan förekomma behöver alltså finnas i bråkundervisningen.

I dagens teknologiska samhälle har vi hjälpmedel i form av miniräknare som klarar av att
räkna ut räkneoperationer med rationella tal. Därför är det mer nödvändigt att förstå vad
bråkbegreppet betyder än att kunna räkna med det, som speciellt en informant betonade.
Bråktalen har olika innebörder beroende på i vilket sammanhang de förekommer i både
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vardagslivet och matematiska sammanhang och därför behöver elever få förståelse för
bråkbegreppets samtliga aspekter för att kunna tolka det på rätt sätt.

När jag intervjuade lärarna reagerade jag på att de beskrev att de nästan får börja om från
början varje gång bråkbegreppet behandlas. Men nu i efterhand förstår jag lärarna. Självklart
måste man se till vilken nivå elevgruppen och varje enskild individ befinner sig i utvecklingen
och förståelsen. Det skulle inte fungera om undervisningen började på en för hög
abstraktionsnivå. Bråktalen behöver hela tiden konkretiseras och sättas in i ett sammanhang.

En tanke som speciellt en informant delgav mig var att använda stenar eller kottar innan
sådant material som Cuisenairestavar används eftersom Cuisenairestavar upplevs för abstrakta
att börja med. Det är något jag aldrig har reflekterat över förut men som jag nu håller med om.
Det är inte materialet i sig som är viktigt utan själva matematiken och att vid tidig
bråkundervisning kan det vara lättare för elever att fokusera på innehållet i matematiken om
de känner igen materialet.

Genom att visa och lära eleverna de olika förklaringsmodellerna som presenterades i den
empiriska studien får eleven ett stöd som kan tänkas behövas för att få en förståelse de olika
räkneoperationerna. Dock ser jag vissa begränsningar med cirkelmodellen vid addition och
subtraktion av större bråktal. Den är omöjligt att för hand dela in den i exakt lika stora delar
men modellen fungerar för att illustrera vad som händer i räkneoperationen.

De bråkuppgifter som informanterna delade med sig av är alla lärorika och är kompletterande
uppgifter till de läromedel som finns i matematikundervisningen. Det går att variera
svårighetsgraden på uppgifterna efter elevernas olika kunskapsnivåer. De uppgifter som har
en given arbetsgång upplever jag som väldigt styrda och är inte någon utmaning för eleverna.
Eleverna behöver inte tänka på vad de gör och varför eftersom då de följer uppgiftens
anvisningar kommer de fram till rätt svar på uppgiften. Dock passar sådana uppgifter i den
tidiga bråkundervisningen i år 3 eftersom det kan vara en trygghet för eleverna att känna att
de lyckas. De aspekter som förekommer flest gånger i de konkreta exemplen är beteckning,
del av helhet och del av antal. En förklaring till det är att dessa aspekter kan tolkas som
grundaspekter och introduceras i den tidiga bråkundervisningen och återkommer sedan
kontinuerligt i hela bråkundervisningen. Det finns dock aspekter i Runessons modell som de
konkreta exemplen inte behandlar, tal i bråk– resp. blandad form och addition och
subtraktion av bråk med samma nämnare, vilket enligt mig inte är något negativt eftersom
dessa aspekter är väldigt vanliga i läromedlen i matematik. Skovsmoses lärandemiljöer med
övningar med inslag från verkligheten och miljöer där kontexten är verklig och aktiviteterna
meningsfulla var de kategorier som förekom minst i de konkreta exemplen. En anledning till
det är att just dessa konkreta exempel är komplement till läromedlet i matematik och ska
därför inte vara precis likadana som uppgifterna i matematikboken. Uppgifter med inslag från
verkligheten är just av sådan karaktär som uppgifter har i de flesta läromedel, t.ex. Lisa
handlar 5 Kg bananer som kostar 19,90kr/Kg. Hur mycket får hon betala? En anledning till att
informanternas konkreta exempel inte är verkliga och meningsfulla är för att uppgifter av
sådan karaktär oftast innebär längre arbetsperioder i form av projekt. Några sådana projekt
bad jag inte informanterna att beskriva under intervjutillfället.

8.3 Avslutande reflektion och förslag på fortsatt forskning
Realistic Mathematics Education bygger på teorier om att matematik behöver anknytas till
verkligheten och vara en mänsklig aktivitet för att en rik förståelse skall kunna utvecklas. Om
bråktalen inte sätts in i ett sammanhang får de ingen betydelse och upplevs därför som tal utan
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mening. En lärare får ofta höra elever fråga: – Vad ska vi kunna det här för? Då behöver
läraren förklara och visa att bråktalen finns överallt i vår vardag genom att koppla
bråkundervisningen till verkligheten.

Enligt min mening är det viktigt att elever får möjlighet att tillägna sig kunskaper om de
rationella talen både för fortsatta studier och för att jag tror att det är nyttigt att tänka på ett
annorlunda sätt än vad som görs med heltalen. Jag delar den informants åsikt som anser att
det är en nyttig utveckling av hjärnan att kunna skapa en inre bild av ett tal i bråkform. Jag
kommer att lägga ner stor vikt vid undervisning om bråkens olika ansikten i min kommande
matematikundervisning. Jag har tagit till mig det som speciellt en informant sa, att inte gå för
snabbt in på att utföra beräkningar med bråktal utan istället låta eleverna fortsätta att arbeta
med uppgifter som engagerar och som är kopplade till verkligheten. När jag undervisar elever
i år 3-6 om bråk kommer jag att bearbeta alla aspekter av bråktalen eftersom både
litteraturstudien och den empiriska studien har övertygat mig om att det är en förutsättning för
att elever skall kunna få en rik förståelse av bråkbegreppet. Vikten av en varierad
undervisning är något som lärarutbildningen har fått mig inse krävs för att eleverna skall
känna lust och uppleva aha-upplevelser i matematiken vilket för mig är en förutsättning för att
vilja lära sig.

Förklaringsmodeller för olika räknesätt med bråktal behöver finnas med i undervisningen.
Eleven kan inte få en förståelse för varför räkneoperationen genomförs på ett visst sätt om
läraren säger ”det bara blir så” eller ”gör du så här så blir det rätt” utan att ge någon
förklaring.

I bakgrunden till denna uppsats beskrevs hur jag vid ett tillfälle för länge sedan beskrev vad
bråk är. Om jag skulle få samma fråga idag skulle jag säga att bråktalen finns överallt i vårt
vardagsliv men har olika betydelser beroende på i vilket sammanhang de förekommer. Ett
bråktal kan vara ett tal på tallinjen, en del av en helhet eller ett antal. Ett bråktal kan också
vara ett mått på ett förhållande eller en andel av något. Det finns alltså inte ett svar på vad ett
bråktal är och det ska jag försöka få mina blivande elever att inse.

Denna uppsats har ett undervisningsperspektiv och jag har inte gjort någon undersökning med
elever om hur de upplever bråkundervisningen och bråkbegreppet. Därför tycker jag det vore
intressant att vid något tillfälle genomföra aktiviteter med elever som fokuseras på rationella
tal. Det vore intressant att undersöka:

• Vad anser elever om att arbeta med laborativt material respektive läroboken i
matematik?

• Vilka strategier använder elever vid olika problemlösningsuppgifter?

För att ta besvara dessa frågeställningar kan intervjuer och aktiviteter genomföras med elever.
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Bilagor

Bilaga 1: Informantbrev
LINKÖPINGS UNIVERSITET 2004-12-08
LÄRARPROGRAMMET

Till ”Informantens namn”
Undersökning om att undervisa om bråk i år 3-6.

Bakgrund
Jag heter Cecilia Hallström och studerar till lärare vid Linköpings universitet. Jag är snart
färdig matematiklärare för år 1-7 och har valt att som examensarbete fördjupa mina kunskaper
om att undervisa om bråk. Det är därför jag kontaktar just dig och hoppas att du vill dela med
dig av dina erfarenheter av att undervisa om bråk.

Undersökningens upplägg
Jag vill ta del av dina erfarenheter genom en intervju. Intervjun spelas in på band och tar 30-
60 minuter. Uppgifter som är identifierbara kommer naturligtvis att utelämnas eller skrivas
om. Ditt och skolan namn kommer inte att finnas med i rapporten och kommer inte att kunna
spåras. Data från intervjuerna kommer endast att användas i min rapport och banden förstörs
efter det att arbetet är godkänt. Examensarbetet planeras vara färdigt för framläggning i
januari 2005 och finns sedan tillgängligt på Internet.

Villkor för deltagande
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som
helst. Dina uppgifter kommer då inte att finnas med i undersökningens resultat. Naturligtvis
kommer du få ett exemplar av rapporten, om du vill.

Intervjun
Jag skulle uppskatta om du inför intervjun kan fundera på vilka uppgifter du brukar använda
dig av i din undervisning och som du tycker hjälper elever att utveckla en rik förståelse av
bråktal. Jag skulle bli glad om du kunde ta med dem till intervjun så att vi kan titta på dem
tillsammans. Vid intervjutillfället vill jag samtala om

• uppgifter som du tycker är riktigt bra för att elever ska förstå bråk
• dina erfarenheter
• dina tips och idéer som erfaren lärare vad jag som lärare behöver tänka på.

Du får gärna ringa mig eller min handledare om du undrar över något.
Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Cecilia Hallström Maria Bjerneby Häll
Studerande Handledare
Tfn:…                     Matematiska institutionen
E-post: cecha797@student.liu.se                    Tfn: 013-28 28 98

                   E-post: mahal@mai.liu.se



Bilaga 2: Intervjuguide
Cecilia Hallström 2004-12-08
Lärarprogrammet, Linköpings universitet
Inledning av intervju

• Tacka för att informanten har tagit sig tid att ställa upp för intervju.
• Informera att intervjun pågår i 30-60 minuter.
• Kort presentation av mig själv samt syftet intervjun.
• Informera om sekretess, villkor för deltagande.
• Berätta att jag tänker använda bandspelare, kontrollera så att det är OK.
• Fråga om det är OK att återkomma vid behov av komplettering.

Inledande frågor
• Vilka ämnen undervisar du i?
• Vad ingår i din tjänst?(klasslärare, ämneslärare, special undervisning o.s.v.)
• Hur många timmar i veckan undervisar du i matematik? Olika klasser?
• Läromedel?
• Hur länge har du jobbat som lärare?
• Vilken ålder är dina elever i nu? Tidigare jobb?

Frågor om hur det är att undervisa om bråk.
• Hur brukar du undervisa om bråk? I vilka årskurser?
• Skulle du vilja undervisa på något annat sätt? Saknar du något i din undervisning?
• När du undervisar om bråk i år 4, vad vet eleverna om bråk när de kommer till dig? Hur

påverkar det din undervisning?
• Vad är vanligt att eleverna förstår resp. missförstår gällande bråk? Ge exempel.
• På vilket sätt anser du att begreppet bråk är ett viktigt område i matematiken?
• Har du som erfaren lärare några tips till mig som nybliven lärare om att undervisa om

bråk?
• När lämpar sig genomgångar och grupp/enskilt arbete bäst? Ge exempel.
• Vilket material använder du?
• Bråk i vardagen, hur kan man ta upp det i undervisningen?

Uppgifterna.
• Har du några uppgifter som du tycker är riktigt bra när du ska gå igenom bråk?
• Berätta om uppgiften. Pedagogiska intensioner
• Vilket material behövs?
• Behövs det några speciella förkunskaper?
• Hur brukar du ge instruktioner till denna uppgift?
• Kan den individanpassas och i så fall hur?

Avslutning av intervjun
• Är det något du har kommit att tänka på under intervjun som du vill tillägga?
• Tala om när rapporten förväntas vara klar och informanten kommer då att få ett

exemplar.
• Tacka för medverkan.



 Bilaga 3-6: Övningsrelaterade bilagor
Verklighetsuppgifter Bilaga 3

Saftfesten
När eleverna i klass 6A i fredags skulle ha klassfest hade man räknat ut att det skulle gå åt 13

liter saft. Det fanns bara en sorts saft, hallonsaft. Saften såldes i flaskor som rymde 
4

3
 liter.

Saften skulle spädas 1:4.

Hur många flaskor måste man köpa?

___________________________________________________________________________

Fruktskålen
På ett bord står två fruktskålar.

                                    

En skål med 12 äpplen. En skål med 20 äpplen.

3

1
 av äpplena är gröna. 

5

1
 av äpplena är gröna.

I vilken av skålarna finns det flest gröna äpplen?

___________________________________________________________________________



Bilaga 4
Pärlor i flera färger

Matematik handlar till en del om att förstå och kunna använda matematiska ord och begrepp
t.ex. antal, del, andel, dividera, addera, bråkform och procent.

1. Andelen kan i bråkform skrivas som ”delen” dividerat med ”det hela”.

Du vill beräkna andelen röda pärlor på bandet.

a) ”Det hela” är då det totala antalet pärlor på bandet. Vilket tal är ”det hela”?

b) Vilket tal är ”delen”?

c) Skriv andelen röda pärlor i bråkform.

d) Använd miniräknaren och skriv andelen röda pärlor i decimalform och i procent.

2. Hur många procent av pärlorna är

a) Blå                       b)     gula                   c)    gröna

3. Hur många procent blir det om du adderar procenttalen för de fyra färgerna?

4. Hur många pärlor är

a) 50 % av de röda   b)     8% av alla         c)   75% av de blå         d)   48% av alla

5. a) Hur många procent fler är de röda pärlorna än de blå?

          ( Skillnaden i antal jämfört med antalet blå)

      b) Hur många procent färre är de blå än de röda?

          ( skillnaden i antal jämfört med antalet röda)

      c)  Förklara varför det blir olika svar i uppgift 5a) och 5b).

            d) Hur många procent fler är de blå än de gula?

       6.  Antag att du tar bort fem av de röda pärlorna från bandet.

            Hur många procent av de som är kvar är

a)  röda                     b)     blå                     c)   gul                          d)   gröna

  7. a) Hur många procent blir det nu om du adderar procenttalen för de fyra färgerna?

      b) Hur kan du förklara detta?



         8. a) De blå pärlor som finns på bandet från början är 2% av alla blå pärlor som finns på

skolan.

               Hur många blå pärlor finns det på skolan? ( = 100% av de blå)

       b) De röda pärlor som finns på bandet från början är 6% av alla röda pärlor som

finns på skolan.

                  Hur många röda pärlor finns det på skolan?

        c) De gula pärlor som finns på bandet från början är 0,5% av alla gula pärlor som

finns på skolan.

                  Hur många gula pärlor finns det på skolan?

9.               Hur kan du ta bort eller lägga till pärlor på bandet så att

               a) andelen blå blir 50%?

         b) andelen blå blir 25% och andelen röda blir 50%



Bilaga 5

Festsallad

Du behöver 12 makaroner.

Hälften ska vara blommor.

Det ska vara dubbelt så många

hattar som hjul.

Kvällssallad

Du behöver tio makaroner.

Det ska vara hälften så många

hattar som blommor.

Det ska vara färre hjul än hattar.

Pastamix

En fjärdedel av antalet makaroner

är blommor och en åttondel är hjul,

resten är hattar.

Det ska vara två hjul.

Gör ett eget recept!



                                             Övning med Cirkelmodell                                                Bilaga 6

                                                                        1.  Klipp ut alla cirklar.

2.                                                                                                 2.  Klistra in i räknehäftet.

                                                       3.  Färglägg

                                                            En halv

                                                                   En tredjedel

                                                                    En fjärdedel

                                                                   En femtedel

                                                                En tiondel

 4.  Skriv med bokstäver,

som bråk och som

     decimalform.


