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Sammanfattning

Författare Sofia Alriksson och Jenny Söderström

Bråkräkning, ett problem?

- Utifrån lärarperspektiv och elevperspektiv.

2007                                                                                                                   Antal sidor 40

Syftet med detta arbete är att undersöka bråkundervisningens problematik i grundskolans tidigare år. 

För att se vilka problem som finns inom området bråk har vi gjort intervjuer med 4 lärare och en 
enkätundersökning med 52 elever i år 6. Frågorna till lärarna och eleverna baserades på våra forskningsfrågor. 

Vi har sett att de lärare vi har intervjuat har olika uppfattning om hur viktigt det är med bråkräkning i skolan 
och vad det finns för svårigheter. Elevernas uppfattning av bråktal var varierande och stärkte till viss del den 
teoretiska bakgrunden. Vi har sett genom våra intervjuer och enkäter att lärare koncentrerar sig ibland för 
mycket på att rita bilder och arbeta med konkret material att de missar att koppla det konkreta till hur man 
skriver talen. 

Nyckelord
Bråkräkning, grundskolans tidigare år, matematik
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1 Inledning/bakgrund

I kursplanen för matematik (2000) är målen för bråkräkning i år 5 att eleven ska ha tillämpat sig taluppfattning 
för enklare bråktal. Hur arbetar lärare ute på skolan med bråkräkning och har eleverna i år 5 tillämpat sig 
taluppfattning för enklare bråktal? 

Enligt Löwing & Kilborn (2002) har undervisningen av bråkräkningen i grundskolan blivit allt mindre. Detta 
beror på att bråkräkning inte används lika mycket i vardagen nu som förr. De  menar även att bråkräkning anses 
vara ett svårt stoffområde. Då det, enligt litteraturen, kan finnas vissa svårigheter med att undervisa bråktal vill 
vi fördjupa oss i detta område genom att se vilka svårigheterna är och vad forskare och mer erfarna pedagoger 
har för tips och idéer för att bråkundervisningen ska kännas lättare. 

Vi vill även veta vilka följder det kan få för eleverna ifall deras kunskaper om bråkräkning är bristfälliga och 
hur det kan påverka senare under mer avancerad matematik då matematikundervisningen ofta är upplagd så att 
man behöver goda kunskaper inom tidigare områden för att få förståelse för pågående moment. Enligt Kilborn 
och Löwing (2002) kan elever som har problem med bråkräkningens baskunskaper få problem  senare med 
algebran. Det är även viktigt för framtida forskning att se vilka följder bristen på kunskap inom bråkräkning kan 
få så att det kan lägga en grund för vad det behövs arbeta mer med. 

Då vi båda snart är färdiga lärare så vill vi få mer kunskap om bråkräkning. Genom att få tips om hur god 
undervisning kan vara upplagt inom ett område inom matematiken kan man ofta koppla det till ett annat 
område, vilket gör ett sådant här arbete än mer intressant för både oss och andra pedagoger. Det känns även 
viktigt för oss att se vad eleverna har för svårigheter inom bråkräkning och förståelsen av bråktal så att vi 
enklare kan anpassa vår undervisning efter elevernas behov. 

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur man kan arbeta med bråktal så att eleverna får en god 
grund för framtida studier. 

1. Hur ser genomgången av bråktal ut?
2. Vad har eleverna för uppfattning om bråktal?
3. Vilka svårigheter finns det för lärare och elever inom området?
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1.2 Arbetets disposition

Vi har delat in vårat arbete i fem delar. Första delen av vårat arbete består av en inledande text som beskriver 
problemområdet bråk. I andra delen har vi fördjupat oss i den teoretiska bakgrunden för att få mer kunskaper 
om ämnet och för att lägga en grundförståelse för läsarna. Det vi försökt finna svar på är vår frågeställning och 
har inriktat en stor del av den teoretiska bakgrunden på vad det finns för svårigheter med inom området och 
varför det är viktigt med bråkräkning.

Tredje delen av arbetet består av en kvalitativ undersökning av en väl utvald skola  i mellansverige. Där vi gått 
djupare in på vad fyra stycken lärare anser sig kunna om bråkräkning och dess problem vid undervisning.

 Den fjärde delen är en kvantitativ undersökning med 52 st elever i år 6, på samma skola, om dess upplevelser 
och kunskaper inom bråkräkning. Femte delen av arbetet består av analys, slutsats och diskussion där vi 
bearbetat våra svar vi fått från lärare och elever och kopplat det till den teoretiska bakgrunden. Den delen 
innehåller svaren på vår frågeställning angående bråkräkning. 
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2 Teoretisk bakgrund

2.1 Varför är bråkräkning viktigt i skolan?

För att elevers intresse för matematik skall skapas och bibehållas krävs det tilltro till den egna förmågan. Detta 
skapas genom kunskaper och färdigheter. (Ahlberg, 2000) Bråkräkning är bland annat viktig förkunskap vid 
räkning med bokstäver (algebra). De elever som har problem med baskunskaperna vid bråkräkning kan senare 
få problem med algebran. Detta visar sig vid divisionsräkningen i algebran, de elever som inte förstått 
baskunskaperna i bråkräkningen har då svårare att dividera okända tal. Detta beror på att eleven inte ser 
bråktalet som helhet, utan som delar av heltal. (Kilborn, Löwing, 2002)
    
 En elev som är väl förtrogen med bråkräkning har bättre grunder för procenträkningen än en elev som inte har 
lärt sig bråkräkningens grunder. Genom bråktal kan man redovisa för delar av helheten, detta gör att 
procentbegreppet blir mer förståligt. Har eleverna en god uppfattning om bråktal blir även procenträkningen 
lättare att förstå. (Malmer, 2002) 
      

2.2 Vanliga svårigheter hos elever och dess orsak

Eleverna ska vara väl förtrogna med heltal innan de börjar med bråktal. Annars kan eleverna uppfatta bråktalen 
som annorlunda, och detta blir problem vid bråkräkningen. Det har visat sig att elever kan mer om bråkräkning 
innan de får lära sig om det i skolan, än efter undervisningen. Detta beror på att introduktionen hur man 
betecknar bråktal kommer innan den praktiska delen. Det har visat sig att elever har erfarenheter av delar och 
helheter från vardagen. Men att när termerna som har med bråkräkning att göra som nämnare och täljare nämns 
så glöms den praktiska kunskapen ofta bort. (Öberg, 2000)
       
Att ordna bråktal i storleksordning är ett problem som är vanligt hos elever. Dessa elever tycker att 1/7 är större 
än 1/6. Detta kan bero på att eleverna lär sig att räkna med bråktal utan att förstå vad de gör. De använder sig av 
algoritmer för att lösa en uppgift, utan att egentligen veta vad de gör. Orsaken kan även vara heltalens betydelse 
hos eleven. 7 är större än 6 då uppfattar eleven att 1/7 är större än 1/6. (Engström, 1997)
      
Eleverna glömmer att se helheten i talet. När uppgiften är att fylla 2/4 av denna yta ser ofta resultatet ut som 
nedan. 
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Detta visar på att eleven fokuserar mer på delarna än helheten. (Engström, 1997) 
      
Eleverna kan ha svårt att förstå att delar av helheter kan ha olika storlekar och att de kan se olika ut. Problemet 
uppstår när eleven ska jämföra olika delar med varandra. Även när det gäller sifferformen, 1/2 är det samma 
som 2/4. (Engström, 1997) Många lärare använder sig av tårtbitar vid presentation av bråktal, och det är ingen 
dålig metod så länge det finns fler alternativ till undervisningen. Risken finns att eleverna bara kan se delar av 
hela i tårtbitar. Det är viktigt att eleverna får se olika bilder på hur delar kan se ut. (Malmer, 1999) 
      
Elever har svårt att skilja mellan delar och antal. De ser antal istället för del av helheten. (Engström, 1997) 
Denna uppgift bekräftar problemet: 

Detta är 1/6 av en figur, rita hela figuren. 

Svaret hos eleven ser ut så här:

Detta visar att eleverna ser att en del av något är uppdelat i antal. (Engström, 1997) 

2.3 Introducering av bråktal

Redan under förskoletiden kan man introducera bråkbegrepp för barnen. Under den perioden använder sig 
barnen av hela kroppen för att känna av sin omvärld och pedagogerna kan gärna ta tillfället i akt och namnge 
det barnen upplever med matematiska begrepp. Ett exempel där man kan introducera bråktal är under 
fruktstunden genom att dela upp äpplen först i halvor och sedan en eller två gånger till och sedan får barnen 
säga ifall de vill ha ett helt eller ett halvt äpple – hur många delar behöver du då? (Doverborg & Pramling 
Samuelsson 2004)

Malmer (2002) anser att bråk kan introduceras i de allra lägsta åldrarna eftersom barnen naturligt redan 
använder uttryck som hel, hälften och halv.
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2.4 Undervisning om bråktal

Engström och Magne (2006) har sett att vardagsräkningen har stor betydelse för elevernas matematikinlärning. 
De vardagliga matematiska situationerna påverkar den matematiska inlärningen medan skolans undervisning 
påverkar den vardagliga matematiken. 

Den traditionella bråkundervisningen är upplagd på så sätt att läraren lägger fram olika modeller, cirklar, 
rektanglar eller någon annan typ av figur för att introducera bråket. Dessa figurer ska vara så nära kopplade till 
grundstrukturen att de inte ska kunna störa elevernas uppfattning. Efter att eleverna har fått detta introducerat 
för sig ska de kunna tillämpa bråkbegreppen i en text. Detta ställer sig Engström (1997) emot då de bilder som 
läraren ser som en självklar illustration för bråkbegreppet inte behöver vara lika självklart för eleven. Eleven är 
påverkad av tidigare uppfattningar av just den bilden och kan se det på ett helt annat sätt än vad läraren ser det. 

Som lärare bör man lägga vikten på att undervisa om de olika formerna som bråk uppträder i för det är viktigt 
att eleverna lär sig att särskilja dessa. De uppträder bl.a. som:
Tal, då 2/5-delar har sin plats på tallinjen.
Del av en hel, då man kan säga att 1/5 del är en del av t.ex. en kaka.
Del av ett antal, då man tar t.ex. 2/5-delar av 15 stycken.
Proportion eller andel, då man t.ex. ska betala 2/5-delar av en vinst och de 2/5-delarna är oberoende av 
beloppets storlek utan man måste koppla det till ett annat tal.
Förhållande, då man får 2 kg av något för 5 kr och 4 kg för 10 kr och 6 kg för 15 kr man får då 2/5-dels kilo för 
1 kr vilket då ger 2*2/5 kg för 2 kr 3*2/5 kg för 3 kr osv. 

När eleverna ska arbeta med bråk som en del av en storhet finns det olika metoder man bör använda sig av;
 Brödkakemodellen (tidigare nämnd som tårtbitemodellen): En av fördelarna med denna modell är att 

den kan kopplas till klockan och därför stödjer dessa områden varandra. Svårigheter med den modellen 
är att det inte går att illustrera alla bråkdelar med den och den gör det inte heller möjligt att genomskåda 
räknereglerna. 

(Brödkakemodellen)       

 Chokladkakemodellen är en mer utvecklingsbar modell och det går lätt att illustrera de viktigaste 
räknereglerna med hjälp av den.  (Kilborn 1999) 

            (Chokladkakemodellen)

I kursplanen för matematik (2000) är målen för bråkräkning i år 5 att eleven ska ha tillämpat sig taluppfattning 
för enklare bråktal.
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3 Metod

Vi utförde vår undersökning på en skola i Mellansverige där vi visste att det arbetade erfarna och ansedda 
duktiga pedagoger. Vi valde att intervjua lärare och göra enkätundersökning med elever. Enkäterna lämnades ut 
till klasslärarna och intervjuerna höll vi i tillsammans för att få bådas inblick. 

3.1 Datasamlingsmetoder

Vi valde att både använda oss av kvalitativ forskningsmetod genom intervjuer samt kvantitativ forskningsmetod 
genom enkätundersökningen. 

3.1.1 Intervjuer
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning då vi anser att det ger mer underlag vid intervjufrågor. Vi kan då 
ställa följdfrågor och gå djupare in i ämnet. Intervjuerna har spelats in med deltagarnas medgivanden för att fullt 
kunna koncentrera oss på vad den intervjuade säger för att kunna ställa relevanta följdfrågor (Stukát 2005). Vi 
har valt att gör en ostrukturerad intervju där vi skickat en intervjuguide innan mötet, till dem inblandade (se 
bilaga 2). Detta för att de intervjuade ska hinna tänka igenom sina erfarenheter och komma förberedda med så 
mycket information som möjligt.

3.1.2 Enkätundersökning
Vi har valt att göra en enkätundersökning för att nå ut till så många elever som möjligt, detta menar Stukát 
(2005) ökar möjligheten att generalisera resultatet, och ger mer trovärdighet i resultatet. Valet av enkät har även 
gjorts då vi inte vill styra eleverna omedvetet, detta styrks även av Stukát (2005) Denna enkät visar vad de 
själva tycker om ämnet och anser sig själva kunna, och sista delen är ett test vad de egentligen kan. 

Vi har valt att redovisa elevenkäterna mestadels med stapeldiagram, detta för att lättare få en inblick i 
spridningen på svaren hos eleverna. Vi anser att det är ett bra och överskådligt sätt att redovisa resultaten i 
elevenkäterna.

3.2 Urval

Vi har valt att intervjua fyra erfarna och utbildade lärare som arbetar i grundskolans tidigare år i en skola i 
mellansverige då vi tror att de har erfarenhet av både lyckade och mindre lyckade metoder i att undervisa. Detta 
för att få så relevanta svar som möjligt. För att få en uppfattning om elevers svårigheter med bråkräkning har vi 
gjort en enkätundersökning med 52 elever i år 6. Vi valde år 6 för att dessa elever har haft bråkundervisning på 
schemat.
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3.3 Bortfall

Genom att boka in tid för intervjuer och enkätundersökningar minskar vi bortfallet. Vi överlämnar enkäterna 
personligen och samlar även in dem. Vi minskar även bortfallet genom att noga presentera oss för de fyra 
lärarna vi intervjuar.  

3.4 Etiska överväganden

Vi har använt oss av de forskningsetiska principerna och de fyra huvudkraven som vetenskapsrådet (2002) har 
gett ut. 
     
Informationskravet innebär att vi informerat alla inblandade i intervjuerna om vilka vi är och vad vårat syfte 
varit. Vi har muntligt informerat deltagarna att de medverkar frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 
medverkan. Enkäterna har ett missivbrev som är fristående och kan tas bort från enkäten, där har vi lämnat 
mailadress för frågor.
    
Samtycketskravet innebär att man vid känsliga fall behöver elever under 15 år föräldrars underskrift. Detta fall 
krävde inte det, då frågorna endast handlade om det som berörde skolan. Inga känsliga frågor fanns i enkäterna. 
Deltagarna blev frågade innan om de ville deltaga och enkäterna var frivilliga.
     
Konfidentialitetskravet innebär att ingen av de inblandade i vår forskning är namngivna. Det är endast vi som 
har arbetat med undersökningen som har tillgång till underlaget i forskningen, och ingen kan identifieras genom 
att läsa rapporten. 
     
Nyttjandekravet innebär att det vi fått fram i intervjuer och enkäter inte kommer att användas till något annat än 
denna forskning. Detta har vi informerat våra deltagare om.
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4 Resultat

Här redovisas resultaten av elevenkäterna och lärarintervjuerna. 

4.1Elevenkäter

Vi fick in 52 elevenkäter där alla var seriösa och kunde användas i arbetet. Vi har kategoriserat svaren vi fått på 
enkäterna då det är lika många svar som elever. Nedan redovisas resultatet av enkäten i tabeller. I vissa tabeller 
kan det läsas att det är fler svar än elevenkäter, detta beror på att vi delat på de svar där fler svar funnits. D.v.s. 
att en elev kan finnas med i fler än en stolpe per tabell. Y-axeln visar antal svar, ej antal elever. Vid kategorin 
”oklart svar” har vi inte kunnat tolka elevernas svar på grund av olika anledningar, som otydliga bilder och 
ofullständiga meningar.

Då antalet elever som svarat på enkäten är 52 stycken så anger summan av svaren om fler svar angavs på en del 
enkäter.

4.1.1 Del 1

1. Hur skulle du förklara för en kamrat vad bråk är?

A När man delar

B Man räknar utifrån olika figurer
C Ger exempel på hur bråk kan se ut
D Ett ämne i matte
E Delat

F
Ger exempel på en bråkrelaterad 
uppgift kan se ut

G Ger ett felaktigt exempel
H Vet ej / blank

Vi har valt att göra två olika kategorier av när man delar och delat, då vi tolkade svaren så att alternativ E, delat 
var räknesättet, och alternativ A var mer konkret att dela saker i bitar eller med varandra. Hälften förklarade att 
dela ett objekt, och hälften delade upp flera objekt.

Det ena felaktiga svaret var cirkeldiagram (skrivet i ord) och det andra svaret var en bild utan någon förklaring 
till. Vi har valt att lägga cirkeldiagrammet under kategori felaktigt exempel då eleven inte svarat rätt på någon 
av följande frågor på del 2.

diagram 1
Summa svar: 52

18

7 6
4 4

2 2

9

0

5

10

15

20

A B C D E F G H

Svarsalternativ

A
n

ta
l 

sv
ar

s
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2. När använder du bråk? (ej matematiklektionen)

De flesta svarade att de delade upp saker mellan personer eller i olika högar. Det framgår inte i dessa svar hur 
stora delarna blir. Två elever svarar att de delar jämnt mellan två personer. 

Endast tre elever ansåg sig inte använda bråkräkning någon annan stans än under matematikundervisningen.

3. Är du duktig på bråkräkning?

A Ja
B Sådär
C Tveksamt men ja
D Nej
E Tveksamt men nej
F Varken eller
G Vet ej / blank

Med alternativ C tveksamt men ja ingår svar som ”ja ganska”, ”ja, rätt så”, ”kanske bra”, ”lite grand”, ”hyfsat” 
o.s.v. Med alternativ E tveksamt men nej ingår svar som ”nej, inte så”, ”nej, lite”, ”nej, bara ibland”. Med 
alternativ F varken eller ingår svaren ”inte duktig inte dålig” och ”50 %”

A Delar upp eller delar saker
B Läxa
C Handlar
D Delar jämnt
E Halverar
F Bakar
G På fest
H Använder ej
I Vet ej / blank

Diagram 3
Summa svar: 52

18

10 9

6

3 2
4

0

5

10

15

20

A B C D E F G

Svarsalternativ

A
n

ta
l s

va
r

Diagram 2
Summa svar: 52

29

3 2 2 2 1 1 3
9

0

10

20

30

40

A B C D E F G H I

Svarsalternativ
A

n
ta

l s
va

r
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4. Vad är lätt med bråk?

A Dela upp saker

B Lätta tal
C Rita upp talet
D Nästan allt
E Allt
F Göra diagram
G Fylla i en figur
H Räkna
I Vad olika delar heter
J Veta vad som är störst och minst
K Oklart svar
L Vet ej / blank

Alternativ A är svar där cirka hälften av de 10 eleverna svarat dela upp olika objekt och cirka hälften svarat dela 
på ett objekt. 

5. Vad är svårt med bråk?

A Ingenting
B Nästan allt
C Svåra tal
D Nästan ingenting
E Att tänka i huvudet
F Räkna med udda tal
G Att dela 
H Allt
I Oklart svar
J Vet ej / blank

Diaram 4
Summa svar: 52

10

6 5
3 4

2 1 1 1 1 2

16

0

5

10

15

20

A B C D E F G H I J K L

Svarsalternativ

A
n

ta
l s

va
r

Diagram 5
Summa svar: 52

14

5 4 4
2 2 2 1 1

17

0

5

10

15

20

A B C D E F G H I J

Svarsalternativ

A
n

ta
l s

va
r
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6. Vad gör ni under er matematikundervisning när ni jobbar med bråk?

A Räknar i matteboken

B
Genomgång på tavlan sedan 
mattebok

C Häfte eller lösblad
D Räknar med pizzor
E Delar upp saker
F Oklart svar
G Vet ej / blank

Vid genomgång på tavlan är det både elever och lärare som är aktiva och räknar och skriver på tavlan.

De flesta av de som viste vad de gjorde under bråklektionerna upplevde att de endast arbetade i 
matematikboken. Det var endast 4 stycken som hade svarat att de arbetade med laborativt. 

Diagram 6
Summa svar: 55

23

8

3 2 2 3

14

0

5

10

15

20

25

A B C D E F G

Svarsalternativ
A

n
ta

l s
va

r
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4.1.2 Del 2

1. Detta är 
6

1
 av en figur.

Rita hela figuren.

A 

B
       

C            1   6  

D          6
6

1


E           Har försökt men givit upp

F            Blank

Diagram 7
Summa svar: 52

30

11

1 1 2
7

0

10

20

30

40

A B C D E F

Svarsalternativ

A
n

ta
l s

va
r
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2. Ringa in de tal som är större än 1

3

2
       

4

4
       

1

2
      

2

3
       

326

323
       

9

10

Nästan alla elever som hade två rätt missade 
9

10
, d.v.s. det sista i raden av de tre rätta svaren. De flesta elever 

som hade 1 rätt svarade  
1

2
, d.v.s. det första i raden av de tre rätta svaren. Vi valde att göra ett eget alternativ för 

de som svarat 
326

323
, då ingen av dessa hade fyllt i fler alternativ än just detta.

A 3 rätt

B 326

323

C 2 rätt
D 1 rätt
E 1 fel

F
2 rätt, 1 
fel

G
1 rätt, 1 
fel

H
3 rätt + 

4

4

I
vet ej / 
blank

Diagram 8
Summa svar: 52

12
10

8
7

3

1 1 1

9

0

2
4

6

8

10
12

14

A B C D E F G H I

Svarsalternativ

A
n

ta
l 

sv
ar
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3. Ringa in det största talet?

2

1
        

8

1
       

3

1
      

437

1
       

11

1
        

A     
2

1

B      
437

1

C      Blank

4. Ringa in det minsta talet?

4

2
        

4

5
       

4

12
      

4

143
      

4

8
       

4

6

A       
4

143

B       
4

2

C       
4

12

D       Blank 

Diagram 9
Summa svar: 52

36

11
5

0

10

20

30

40

A B C

Svarsalternativ

A
n

ta
l s

va
r

Diagram 10
Summa svar: 52

23
20

2

7

0

5

10

15

20

25

A B C D

Svarsalternativ

A
n

ta
l s

va
r
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5. Lös följande uppgifter:

A   
4

3
 + 

4

1
=             

Antal rätta svar: 22
Antal fel svar: 10
Antal blanka svar: 20
                                                                  

B    
4

6
–

4

3
=                                                  

Antal rätta svar: 13
Antal fel svar: 13
Antal blanka svar: 26

C     1 + 
3

1
 =

Antal rätta svar: 8
Antal fel svar: 18
Antal blanka svar: 26

D   
2

4
– 1 =

Antal rätta svar: 7
Antal fel svar: 13
Antal blanka svar: 32

E   
4

2
–

2

1
=                

Antal rätta svar: 8
Antal fel svar: 16
Antal blanka svar: 28

F    
2

2
+ 5 =                 

Antal rätta svar: 8
Antal fel svar: 14
Antal blanka svar: 30

G    
2

2
+ 

2

2
=

Antal rätta svar: 9
Antal fel svar: 13
Antal blanka svar: 30

H    1 + 
3

1
=

Antal rätta svar: 6
Antal fel svar: 14
Antal blanka svar: 32

Det var många blanka svar på dessa frågor. Den frågan som hade flest rätta svar var fråga A. De 

flesta som svarat rätt på fråga A svarade 
4

4
 och inte 1. 
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6. Fyll i 
4

2
 av rutorna.

A                                                                                               D

B                                                                                              E      

C                                                                                              F        Blank  

Diagram 11
Summa svar: 52

22

5 4 4
1

16

0
5

10
15
20
25

A B C D E F

Svarsalternativ

A
n

ta
l s

va
r
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Även om både svarsalternativen B och C är rätta, valde vi att redovisa dem båda för att se de 

olika tankesätten. Detta kan tolkas så att de som svarade alternativ B gjorde om 
4

2
 till 

2

1
. Medan 

de som svarade alt C inte hade den tanken vid tillfället. 

De flesta svarade alternativ A. Denna bild har 2 i fyllda rutor och 4 tomma. Siffrorna är dem 

samma i frågan, 
4

2
.

7. Skriv eller rita två egna bråkuppgifter och räkna ut:

A Dividerade med fel svar
B Dividerade med rätt svar

C

Adderade eller 
subtraherade bråk med 
rätt svar

D

Adderade eller 
subtraherade bråk med 
fel svar

E
Delade cirkel i delar 
med rätt svar

F
Delade rektanglar i delar 
med rätt svar

G
Delade rektanglar i delar 
med fel svar

H
Avancerad subtraktion 
med bråktal rätt svar

I
Avancerad addition med 
bråktal fel svar

J Vet ej / blank

De avancerade uträkningarna (svar H och J) innehöll räkning med minsta gemensamma nämnare.

19 elever svarade inte alls på denna fråga, de andra gjorde 1-2 egna uppgifter.

Diagram 12
Summa svar: 66

7 7
5

1

9

13

3
1 1

19

0

5

10

15

20

A B C D E F G H I J

Svarsalternativ

A
n

ta
l s

va
r
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4.2 Intervjuer

Alla lärare i intervjuerna har arbetat som lärare i över 10 år.
L1 L2 L3 L4

1. Vilka 
åldrar 
arbetar du 
med och har 
arbetat med 
tidigare?

Utbildad till 1-7 
lärare, men har 
bara arbetat som 
lärare på 
mellanstadiet. År 1- 6

Började i 
högstadiet, men 
sedan dess i år 4-
6.

Nästan alltid i år 
4, 5 och 6. Men 
har också jobbat 
en gång med en 
3-4a.

Alla fyra lärare har arbetat större del av sin lärarkarriär i år 4-6.

2. Vad 
använder du 
för 
läromedel 
under 
matematik-
lektionerna?

Använder mest 
matematikböcker, 
men använder sig 
även av stenciler. 
Försöker alltid att 
börja och avsluta 
med ett spel eller 
någonting roligt.

Allt material hon 
ser, sedan gör 
hon mycket eget 
material för 
försäljning. L2 är 
noga med att 
koppla det 
laborativa 
materialet till det 
teoretiska, och 
ser helst att det är 
eleverna som inte 
har förstått 
principerna som 
ska arbeta med 
det laborativa 
materialet.

Förutom 
matteböckerna 
plockar hon 
material från 
olika håll, Kort 
och tärningar. 
Finns det behov 
så finns det 
plockmaterial. 
Många barn när 
de kommer upp 
sådär i fyran 
behöver inte så 
mycket sådant 
längre.

Matematikböcker. 
Sedan pratas det 
mycket matte på 
L4:s lektioner och 
det ritas mycket.

De arbetar alla med mycket laborativt material. De är alla fyra måna om att eleverna ska lära sig 
de olika räknemomenten på fler sätt än bara det teoretiska. De vill även att eleverna ska tycka att 
matematiken är roligt och för att de ska skapa sig intresse så försöker de hitta lustfyllda moment 
som spel och liknande övningar.
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3. Vid 
vilken ålder 
brukar du 
introducera 
bråktal?

I mitten av år 5, 
lite beroende hur 
långt de har 
kommit. Vill 
gärna ha med hela 
klassen.

År 2, i samband 
med genomgång 
av året. Där 
kommer halvår 
och kvartal in i 
bilden. Sedan 
berättar hon för 
eleverna att de 
inte borde kunna 
det här förrän 
5:an, då vill de 
lära sig ännu mer. I år 4

Det smygs in 
redan i fyran och 
det pratas om 
helor och halvor, 
och tredjedelar, så 
där lite löst utan 
att man direkt 
adderar och 
subtraherar 
bråkdelar. 

Det är en lärare som är medveten om att hon introducerar bråkräkning innan de arbetar med det i 
matematiken, detta är L2. L2 arbetar medvetet med bråktal i andra situationer än i matematiken, 
detta för att eleverna ska få en naturlig bild av bråktal, eleverna får se hu det används i vardagen. 
    

4. Tycker du 
att 
bråkräkning 
viktigt inom 
matematiken

Rätt så viktigt för 
kommande 
studier. Men det 
finns viktigare 
saker som 
klockan. Man 
kan klara sig 
utan det också

Ja. Bråk handlar 
ju om att göra 
delar av saker 
och ting, och det 
måste du ju 
kunna för livet, 
för att kunna 
fungera och göra 
beräkningar. Ta 
del av saker och 
ting som vuxen 
med. Även om 
du inte har det 
som yrke så 
behöver du 
kunna bråk.

Ja, det tillhör 
vardagen. Sedan 
hänger det ihop 
med 
procenträkningen.

Både och. De 
flesta kommer nog 
inte använda bråk 
i fortsatta studier, 
men det kommer 
på tals i 
vardagssituationer. 
En tredjedel av… 
En fjärdedel av… 
osv.

De fyra lärarna tycker lite olika om hur viktigt det är med bråkräkning i grundskolan. De är alla 
eniga om att det är viktigt för framtida studier, men två av lärarna tycker att det finns annat som 
är viktigare att koncentrera sig på.

L1 L2 L3 L4
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5. Hur 
brukar du 
undervisa 
om bråktal? 

Använder sig av 
frukt och 
chokladkakor. 
Där lär de sig lätt 
vilken del som är 
störst och minst. 
Det är lätt att gå 
tillbaka till när 
eleverna har kört 
fast.

Med laborativt 
material, och 
genom att rita, vid 
sidan av det 
teoretiska. Hon 
introducerar 
undervisningen i 
5:an med det de 
gjorde i 2:an, med 
året. Därifrån 
känner alla att de 
vet vad det 
handlar om från 
början.

Det brukar vara 
mycket prat, 
prova visa testa, 
Ha olika figurer, 
kanske 
pappersfigurer 
och klippa i 
åttondelar och 
fjärdedelar, och 
vem får störst bit 
och så där. Så det 
är en 
kombination. Sen 
får de prova och 
pula själva också 
då, med det som 
står i boken.

Pizzor och tårtor, 
för dem kan ritas. 
Det blir mest att 
rangordna dem i 
storleksordning.

Även här använder sig alla lärare sig av laborativt material. De vill all att eleverna ska få 
erfarenhet och känsla för räknesättet genom att själva genomföra och känna på uträkningarna. De 
har erfarenhet av att elever lättare kommer ihåg sådant som de själva har varit med om, än det de 
bara läst om. En lärare, L4, säger i intervjun att hennes lektioner mest handlar om att lära sig att 
rangordna bråktal. On upplever att det var större krav på eleverna förr, då de skull kunna räkna 
med bråk i större grad ä vad hon upplever att de bör kunna nu.

L1 L2 L3 L4
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6. Har dina 
metoder att 
undervisa 
på något 
sätt ändrats 
sedan du 
började 
arbeta som 
lärare?

Har gjort färgglatt 
material som är 
uppdelat i olika 
delar. Materialen 
finns i olika 
former för att inte 
fastna i ett tänk. 
Mer praktisk 
undervisning nu 
än förr.

Ja.. Det handlat 
mycket om att ha 
laborativt 
material. Och 
helst först, att 
försöka förstå 
innan man sitter 
och gör det rent 
mekaniskt. Förr 
var det mer 
teoretiskt 

Det finns mer 
"vid-sidan-om-
material" nu. Mer 
prova och testa. 
Mycket mer 
konkret nu än förr

Det används inte 
lika mycket 
material lägre, 
bitar försvinner 
och materialet 
blir värdelöst. 
Istället ritar hon 
mycket mer nu. 
Sedan gick man 
djupare in i 
bråkräkningen 
förr. Med minsta 
gemensamma 
nämnaren och 
mer räkning.

Alla fyra lärare var mer teoretiska förr. De vågar ta in material mera nu än va de gjorde förr. En 
lärare uppger att hon ritar mer, då material försvinner lätt. Annars säger L2 att hon inte känner sig 
lika bunden till läroböcker nu, utan vågar ta sig ur dem och jobba mycket på sidan av. Hon 
känner inte samma krav på sig att man måste hinna långt i matematikboken. Hon anser att det 
kändes som hennes elever fick mer gjort förr då de arbetade mer i böckerna, och det syntes hur 
mycket de gjort under lektionen. Men hon anser att även om det kan se ut som se arbetat mindre, 
så kan hennes elever mer nu än vad de tidigare eleverna kunde, då de tidigare eleverna arbetade 
mer mekaniskt. 

7. Finns det 
något 
”dåligt” sätt 
att 
undervisa 
om bråk? 

När det blir för 
teoretiskt, och när 
det blir för svårt, 
som med 
förlängningar och 
minsta 
gemensamma 
nämnare.

Inget sätt är 
dåligt. Men det 
finns de sätt som 
är tydligare än 
andra. Allt har 
sin funktion, så 
länge de 
kommer på rätt 
ordning och rätt 
plats.

Det är svårt om 
man bara följer 
boken, och man 
inte har något på 
sidan om så de kan 
prova själva och 
känna de här 
sjättedelarna och 
tredjedelarna. Det 
får inte bli för 
abstrakt.

När det helt 
struntas i att 
konkretisera. Det 
är alldeles för 
abstrakt för barn 
att förstå.

L1 L2 L3 L4
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8. Vilka 
svårigheter 
har du 
upptäckt att 
eleverna har 
med 
bråkräkning?

Att se vilket tal 
som är störst och 
vilket som är 
minst.

Att se 
sambanden 
mellan de olika 
delarna, t.e.x. att 
en tredjedel är 
samma sak som 
två sjättedelar.

Att veta vilken del 
som är störst och 
minst. Sedan att 
jämföra och se att 
delar har samma 
värde men ser 
olika ut.

Det är just att 
storleksordna 
bråktalen. 
Eleverna ser 
gärna det tal som 
har högsta 
siffrorna i 
nämnaren som 
det största talet.

Det lärarna sett varit svårast hos eleverna är att rangordna bråktal, och att se sambanden mellan 
bråktal skrivna på olika sätt men med samma värde.

9. Har du 
några 
goda/dåliga 
erfarenheter 
av 
bråkundervis-
ningen som du 
vill delge oss?

Använda sig av 
ätbara saker. 
Detta 
uppskattas av 
eleverna och de 
tycker att det är 
roligt med 
bråkräkning.

Pratade för 
mycket förr, och 
när eleverna inte 
förstod, 
upprepade hon 
samma sak om 
och om igen. 
Istället för att 
försöka förklara 
de på andra sätt 
eller med annat 
material. Alla lär 
vi oss på olika 
sätt.

Dåliga saker som 
lärare händer hela 
tiden. Men då är 
det ju så här att 
då har man ju 
chansen att rätta 
till det vid nästa 
tillfälle. 

Förr hade hon 
inte lika stor 
förståelse vad det 
vad eleverna hade 
svårt med. 
Eftersom hon 
själv tyckte att 
allt var så 
självklart. Men 
med tiden har 
svårigheterna hos 
eleverna hjälpt 
henne att 
undervisa på ett 
mer varierat sätt.

10. Finns det 
några 
begränsningar
?

Nej, det är upp 
till var och en. 
Det skulle väl 
vara kostnader, 
men det borde 
man inte behöva 
bekosta själv.

Tid. Det skulle 
finnas mer tid, 
men så känns det 
i alla ämnen och 
inför alla 
uppgifter.

Det är material. 
Det gäller att ha 
material till alla. 
För finns det inte 
när det behövs 
kan det bli svårt 
för dem som inte 
förstår. 

För lite material 
så det inte räcker 
till alla som 
behöver.

L1 L2 L3 L4
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11. Är det 
något som du 
som lärare vill 
delge oss som 
vi inte tidigare 
har tagit upp 
under 
intervjun? Nej

Var inte rädd för 
att fråga oss 
gamla. Ni kan ju 
få idéer att 
använda. Det är 
inte säkert ni vill 
göra dem på det 
sättet. Använd 
det som finns 
man hinner inte 
sitta och göra allt 
själv. Nej

Det undervisas 
väldigt lite om 
bråkräkning i 
dessa åldrar.

L1 L2 L3 L4
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5 Analys

5.1 Elevenkät

Del 2 på resultatet visar att den uppgift som flest elever hade rätt på var att avgöra vilket bråktal 
som var störst. Det är även det alla fyra lärare tar upp under intervjun, att konkret material är bra 
för att eleverna då själva kan dela upp en hel i olika mängder och sedan se vilken del de själva 
skulle välja om det handlar om någonting de är intresserade av. Denna undersökning visar på att 
det är där tyngdpunkten i undervisningen har legat. När det sedan gäller förståelsen för hur ett 
bråk är uppbyggt verkar det inte ha nått fram riktigt hos eleverna. På fråga 6 i del 2 på 

elevenkäten frågas det efter 
4

2
 av en figur. Av de 52 eleverna som svarade på enkäten var det 

bara 9 elever som hade rätt på denna fråga. Av dessa var det bara drygt hälften, 5 stycken som 

kopplat att 
4

2
 är lika mycket som hälften. De andra 4 delade varje ruta i 4 delar och fyllde sedan i 

2 av dessa rutor. Det är rätt svar men kopplingen att räkna om bråket till ett annat lätthanterligare 
bråk fanns inte vid denna stund. 

Annars framgår det i undersökningen att många elever tycker att bråkräkning är lätt. Detta kan 
bero på att de inte har arbetat med allt för avancerade uppgifter, utan fokuserat på att rangordna 
talen i storleksordning, och detta känner de att de kan. Samtidigt fanns det ingen uppgift i enkäten 
som var för svår för samtliga elever. Det var minst 5 rätta svar på varje fråga. Detta tror vi beror 
på att eleverna som arbetar snabbt hinner med mer i avsnittet bråkräkning. De får mer 
fördjupning i ämnet än övriga elever. Detta gör att många anser sig duktiga på det just dem har 
arbetat med under bråkundervisningen.  

De flesta elever viste att och när de använde sig av bråkräkning i vardagen. Elever delar saker 
med kompisar och delandet mellan varandra och delandet av enstaka objekt är elevernas vardag 
och bör tas tillvara på.

5.2 Intervjuer

De lärare vi har valt att intervjua har valt en varierad undervisning med konkreta material samt 
uppgifter ur matematikböcker. Lärare L2 har även upprepande undervisning om bråktal redan 
med start i år 2 då hon presenterar årstiderna samt repeterar klockan så när eleverna i år 5 sedan 
ska fördjupa sig i bråkundervisningen så får de introduktionen med ett material de tidigare stött 
på. Lärare L2 använder sig alltså av tårtbitemodellen/brödkakemodellen när hon introducerar 
bråktal då hon kopplar det till klockan samt årstiderna vilket Kilborn (1999) anser är en av 
fördelarna med den modellen. 
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Det framkom under intervjuerna att det är viktigt med konkret material vid undervisningen av 
bråkräkning, detta tyckte alla fyra lärare vi intervjuat. Men det framgick inte hur de kopplar det 
konkreta materialet till den teoretiska delen. Den koppling vi fick var från L2 som arbetade med 
bråktal även innan avsnittet bearbetades på matematiklektionen. Detta för att eleverna när de 
kommer till avsnittet ska känna att de har användning för räkningssättet, och även för att de ska 
känna igen det de arbetar med. Även L3 hade en tanke med det konkreta materialets vara eller 
icke vara. Hon anser att när eleverna blir äldre, och vi tolkar detta som mer erfarna av 
matematiken, så använder hon mindre konkret material. Vi anser att använda konkret material 
hjälper eleverna att förstå grunderna, men när de klarar av att tänka i huvudet och genom att 
räkna teoretiskt så kan man se att de verkligen har kopplat det praktiska med det teoretiska.
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6 Diskussion

Begränsningarna inom ämnet verkar ligga hos oss själva, och med för lite tid. Det handlar om att 
prioritera bland de ämnen som ska undervisas. Att lägga ner tid på sådant eleverna har nytta av i 
framtiden och nutiden. Då bråkräkning ligger till grund för förståelse för algebran, så vinns det 
mycket för eleverna att få grunderna redan i grundskolans tidigare år, för att kunskapen ska hinna 
få en rot hos eleven och även för att de ska känna igen sig när ämnet presenteras i högre åldrar.

Lärarna har en förståelse för att bråkräkningen ar en betydelse för eleverna framtida studier. Även 
om L4 anser att de flesta inte kommer att ha användning för bråkräkning i framtida studier så ska 
vi inte ta ifrån dem den möjligheten att få baskunskapen i ämnet, om de senare väljer att gå den 
vägen.

6.1 Hur ser genomgången av bråktal ut?

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) kan man mycket väl införa bråkbegreppen 
redan på förskolan då barnen möter på bråk i deras vardag. Även Malmer (2002) anser att man 
kan införa bråkbegreppen under de lägre åldrarna. På förskolan arbetar många pedagoger idag 
med att prata matematik och under fruktstunden är det mycket vanligt att de använder sig av olika 
bråkbegrepp, vilket Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) skriver om.

Enligt intervjuerna med lärarna så används det mycket konkret material vid bråkundervisningen. 
Alla lärarna använder sig även av matematikböckerna, men det framgår av intervjuerna att det 
konkreta materialet är grunden i undervisningen. Men i elevenkäterna framkommer det att de 
arbetar mycket i matematikböckerna under lektionen. Anledningen till detta tror vi är elevernas 
inställning till vad arbeta är. Vi har många gånger upplevt på tidigare VFU och vid arbetstillfällen 
att elever inte anser sig arbeta eller studera när de inte arbetar i läroböcker eller skriver ner det de 
gör. Vi anser därför att det är extra viktigt att när man arbetar med andra läromedel än böcker att 
man är extra tydlig med syftet och vad det är man tränar upp just nu.

Bråkräkning har inte så stor plats i undervisningen hos tre av de fyra intervjuade lärarna. Detta 
tror vi gör att eleverna uppfattar det mer som att de arbetar mer i boken än vad de arbetar med 
konkret material. Det kan även bero på att många av eleverna anser att bråkräkningen inte är så 
svår, och behöver därför inte arbeta lika mycket med konkret material. 

Engström och Magne (2006) har sett att vardagsräkningen har stor betydelse för elevernas 
matematikinlärning och därför är det extra viktigt att koppla bråkräkningen till vardagliga 
situationer.  Idag använder man sig inte av bråkräkning i vardagen lika ofta som förut enligt 
Löwing & Kilborn (2002). Men vi anser att man kan koppla bråkräkning till många vardagliga 
situationer som t.ex. bakning, pengar, tid osv.  
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6.2 Vad har eleverna för uppfattning om bråktal och 
bråkräkning?

Enligt våra elevenkäter är det många elever som skulle förklara bråk med att det är när man delar 
upp något – antingen ett objekt eller flera objekt. Det är många elever som anser att de är bra på 
att räkna bråk och att det inte är svårt alls. När vi intervjuat lärarna har de ansett att 
bråkundervisningen är relativt lätt då det är enkelt att koppla problemen till konkret material. Det 
kanske även är av denna anledning eleverna tycker att bråkräkningen är lätt. Det eleverna enligt 
vår undersökning tycker är enkelt är att dela upp saker i lika och olika stora delar. Detta har de 
enligt lärarintervjuerna mycket erfarenhet ifrån. 

De flesta eleverna i undersökningen anser inte att bråkräkning är svårt. Men del 2 av vår enkät 
visade sig vara svårare än vad vi först trott efter att ha samanställt del 1. Detta får oss att fundera 
på om eleverna får tillräckligt med utmaning vid matematiklektionerna. Kanske skulle lärarna 
kunna gå djupare in i ämnet då de alla fyra anser sig tycka att det är ett lätt ämne att undervisa i. 
Men vid intervjun framkom det att två av lärarna inte tyckte bråkräkning var så viktigt i denna 
ålder. Vi tycker däremot att bråkräkning är viktigt, då detta enligt (Ahlberg, 2000) är nödvändiga 
kunskap för att lättare kunna förstå algebra som är en stor del av matematikens förståelse. Sedan 
är vi eniga med L4, när hon menar på att bråktermer uppkommer vid vardagssituationer. 

6.3 Vilka svårigheter finns det för lärare och elever inom 
området?

 Enligt de lärare som vi har intervjuat verkar det inte finnas så mycket svårigheter med att 
undervisa om bråk så länge man konkretiserar problemen och kopplar uppgiften till verkligheten. 
Enligt Engström (1997) kan heltalens betydelse ligga som grund till vissa svårigheter för eleverna 
då de får svårigheter med att sätta in bråktal i storleksordning. Det vi har sett genom vår enkät 
och våra intervjuer är att lärarna koncentrerar sig så mycket på konkret material och att rita bilder 
att de inte kopplar det ordentligt till hur man skriver talen. I enkäterna fanns det en del elever som 
ansåg att de bara ritade pizzor under lektioner med bråkräkning, dessa elever har läraren troligtvis 
tappat med för mycket ritande av bilder. Engström (1997) tar upp att lärarens bilder är självklara 
för läraren men behöver inte nödvändigtvis vara det för eleverna då de kan koppla in tidigare 
erfarenheter och uppfattningar om bilderna. 

Öberg (2000) anser att eleverna är bättre på bråkräkning innan de kommer till skolan än vad de är 
när de har undervisning om bråk i skolan. Men vi anser att det är det som är en av våra uppgifter 
som lärare att få eleverna att förstå att de är duktiga på bråkräkning. Visar det sig att elever är 
bättre innan de börjar skolan har läraren inte lyckats knyta den teoretiska undervisningen till den 
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praktiska. Vi anser att det är en av lärarens huvuduppgifter att ta vara på och utveckla elevernas 
egna kunskaper.

Enligt Löwing & Kilborn (2002) anses bråkräkning vara ett svårt stoff att arbeta med men enligt 
vår undersökning så visade det sig att lärarna tyckte att det var ganska enkelt att undervisa om 
bråk. 

6.4 Fortsatt forskning

Det skulle vara intressant att göra fortsatt forskning genom att göra undersökningen på fler skolor 
för att jämföra hur det ser ut med bråkundervisningen. Vi skulle även vilja gå djupare in på det 
läromedel som finns och se hur matteböckerna är upplagda. 
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                                                                                                                                      Bilaga

Intervjuguide                                                                   

Hur länge har du jobbat som lärare?
Vilka åldrar arbetar du med och har arbetat med tidigare?
Vad använder du för läromedel under matematiklektionerna? (Laborativt material, böcker etc.)

Vid vilken ålder brukar du introducera bråktal?
Tycker du att bråkräkning viktigt inom matematiken?
Hur brukar du undervisa om bråktal? 
Har dina undervisningsmetoder på något sätt ändrats sedan du började arbeta som lärare?
Om ja, hur?
Hur kopplar du kursplanen till din undervisning om bråk?
Finns det något ”dåligt” sätt att undervisa om bråk? 
Har du några goda/dåliga erfarenheter av bråkundervisningen som du vill delge oss?
Finns det några begränsningar?
Har du några tips och råd till oss oerfarna lärare?

Är det något som du som lärare vill delge oss som vi inte tidigare har tagit upp under intervjun?
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                                                                                                                                               Bilaga 2

Hej!
Vi heter Sofia Alriksson och Jenny Söderström och läser till lärare på Mälardalens högskola. Vi 
håller på med ett arbete som handlar om elevers förståelse inom matematiken och skulle bli glada 
om ni ville hjälpa oss med att svara på några frågor. Enkäten är frivillig, och ni lämnar in enkäten 
anonymt, dvs. ni ska inte skriva namn på enkäten. 
Detta är inte ett prov och vi kommer inte att veta vem som har rätt och fel på de olika frågorna. 
Tänk efter noga innan ni svarar och svara så ärligt ni kan!

Har ni några frågor får ni gärna vända er till oss på mailadressen:
jsm04004@student.mdh.se

Mvh. Sofia Alriksson och Jenny Söderström

mailto:jsm04004@student.mdh.se
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Del 1

1. Hur skulle du förklara för en kamrat vad bråk är? 

2. När använder du bråk?(ej matematiklektion)

Är du duktig på bråkräkning?

Vad är lätt med bråk?

Vad är svårt med bråk?

Vad gör ni under er matematikundervisning när ni jobbar med bråk?
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Del 2

1. Detta är 
6

1
 av en figur.

Rita hela figuren.

2. Ringa in de tal som är större än 1? 

3

2
       

4

4
       

1

2
      

2

3
       

326

323
       

9

10

3. Ringa in det största talet?

2

1
        

8

1
       

3

1
      

4

1
       

11

1
       

437

1

4. Ringa in det minsta talet?

4

2
        

4

5
       

4

12
      

4

143
      

4

8
       

4

6

5. Lös följande uppgifter:

4

3
 + 

4

1
=                                        

4

2
–

2

1
=           

4

6
–

4

3
=                                          

2

2
+ 5 =

 1 + 
3

1
 =                                        

2

2
+ 

2

2
=

2

4
– 1 =                                          1 + 

3

1
=
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6. Fyll i 
4

2
 av rutorna.

7. Skriv eller rita två egna bråkuppgifter och räkna ut:

Tack för din hjälp! Med Vänliga Hälsningar
Sofia Alriksson och Jenny Söderström
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