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Abstrakt 
Syftet med det här arbetet är att bidra med kunskaper kring bråk i 

grundskolematematiken. Undersökningen fokuseras på vilka uppfattningar och 

erfarenheter av bråk som lärare och elever i en klass 5 har, samt vilka svårigheter och 

missuppfattningar som eleverna uppvisar när de arbetar med bråkuppgifter. Studiens 

genomförande och metod utgår från en kombination av en del av en learning study och 

den fenomenografiska ansatsen. Learning study är en metod som härstammar från 

varitaitonsteorin och innefattar en cykel där man tar reda på elevernas förkunskaper för 

att identifiera kritiska aspekter inom ett lärandeobjekt, för att sedan planera 

undervisning därefter. Empirin har samlats in via semistrukturerade intervjuer med en 

lärare och fyra elever. I elevintervjuerna ingick förutom intervjufrågor även 

räkneuppgifter som eleverna fick genomföra och förklara. Resultatet av undersökningen 

resulterade i 7 kritiska aspekter som är avgörande för elevernas förmåga att behärska 

bråk. 

 Progressionen från konkret till abstrakt tänkande 

 Samband och översättningar mellan representationsformer 

 Verklighetsanknyta bråk 

 Förståelse för rationella tal 

 Förstå förhållandet mellan delarna och helheten 

 Se bråk som ett tal 

 Se bråk som en proportion eller andel 

Genom att utgå från de kritiska aspekter som denna undersökning fått fram kan ett 

undervisningsupplägg, vilket är nästa steg i en learning study, planeras och utformas.  

 

Nyckelord 
Bråk, svårigheter, missuppfattningar, matematikundervisning, fenomenografi, 

variationsteori 

 

Tack 
Vi vill tacka den läraren och de elever som ställde upp och deltog i vår undersökning. 

Vi vill även tacka vår handledare Anette Bagger för all hjälp och goda råd under 

arbetsprocessen.  
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Begreppsförklaring 

Nedan följer en förklaring av några begrepp som är centrala i denna studie. 

 

Naturliga tal: Alla positiva heltal kallas för naturliga tal. Dessa tal är större än noll och 

är de tal som vi använder när vi räknar. Det finns oändligt många naturliga tal. 

 

Rationella tal: Rationella tal är alla tal som kan skivas i formeln a/b, där a och b alltid 

är heltal och b aldrig får vara 0. De rationella talen kan skrivas på flera olika sätt t.ex. 0, 

8, -7, 13, 0,5, -0,8.  

 

Bråk: Bråk är ett matematiskt uttryck bland de rationella talen och beskriver 

förhållandet mellan talen N och T, exempelvis 3/4. Talet T (3) kallas för bråkets täljare 

och talet N (4) kallas för talets nämnare. Den linje som skiljer talen åt talen kallas för 

bråkstreck. Täljaren och nämnaren i ett bråk är alltid heltal men nämnaren i ett bråktal 

kan aldrig vara 0. Täljaren talar om hur många bråkdelar av en helhet det finns medan 

nämnaren namnger bråket genom att berätta hur många delar helheten har delats i. Bråk 

kan både förlängas och förkortas. Det innebär att samma kvantitet eller andel av något 

kan skrivas på en mängd olika sätt, t.ex.: 1/2 = 2/4 = 4/8 = 6/12 = 12/24 osv.  

 

Bråkform: Sättet man skriver ett bråktal, t.ex. 1/6 . 

 

Bråkräkning: De räkneoperationer som genomförs med tal i bråkform.  

 

Abstrakt och konkret: Abstrakt innefattar företeelser som man inte kan ta på, ett 

fenomen. T.ex. en egenskap, ett tillstånd, en händelse och tid. Konkret innefattar saker 

man kan ta på och uppfatta med hjälp av sinnena, t.ex. människor, objekt och material. 

Inom matematiken kan dock abstraktion uppfattas olika utifrån den som studerar 

innehållet. Exempelvis kan siffran 4 uppfattas som abstrakt eller konkret beroende på 

individens förkunskaper.  

 

Representationsformer: Representationer är olika sätt att gestalta ett innehåll. Det kan 

handla om språk, symboler, bilder, konkret material och att göra kopplingar till 

verkligheten. Det övergripande syftet med att använda representationsformer är för att 

göra det abstrakta mer konkret.  

 

Svårigheter och missuppfattningar: Faktorer som försvårar, förhindrar eller har 

negativ inverkan på elevers inlärning. 
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1 Inledning 
Den internationella studien TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) undersöker och kartlägger bl.a. elevers matematikkunskaper. Det har funnits en 

trend att svenska elever har uppvisat svaga resultat i matematik i jämförelse med andra 

länder som deltagit i undersökningarna (Skolverket, 2014). Under november 2016 

presenterades dock resultaten från en ny TIMSS-undersökning (Skolverket, 2016), där 

resultatet visade att svenska elever generellt presterar bättre inom matematik, jämfört 

med undersökningen från 2011. Trots detta ligger svenska elever fortfarande under EU-

genomsnittet. Den svenska matematikundervisningen måste förbättras och Skolverket 

(2012) lyfter i sin rapport TIMSS 2011- Svenska grundskoleelevers kunskaper i 

matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv att svenska skolan måste 

bli bättre på att skapa intressant och motiverande matematikundervisning. En av 

förutsättningarna för att lyckas med detta är att planera undervisning utifrån elevernas 

intressen och behov (a.a.). För aktiva lärare, och för oss som blivande lärare, innebär 

detta att det måste införskaffas kunskaper kring elevers upplevda svårigheter och 

missuppfattningar och hur de kan bemötas.  

 

Inom den grundläggande matematiken är bråk bland de mest problematiska och 

komplexa områdena att arbeta med i skolan (jfr. Behr, Harel, Post & Lesh, 1993; 

Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007). Lärare uttrycker svårigheter i att undervisa inom 

detta område och elever uppvisar svårigheter i att lära sig (a.a.). Bråkförståelsen är 

emellertid ett viktigt steg i elevernas matematikutveckling, då det utgör en 

grundläggande förutsättning för förståelse av algebra (Behr, Lesh, Post & Silver, 1983) 

Bråk är även viktig baskunskap inför den matematik som förekommer i skolans senare 

stadier (jfr. Löwing & Kilborn, 2002; Yearley & Bruce, 2014). Trots vikten av 

kunskaper kring bråk har bråkundervisningen tonats ner allt mer i den svenska skolan 

(jfr. Löwing, 2006; Löwing, 2008). Löwing (2006) lyfter att en anledning till detta har 

visat sig vara att eftersom bråk inte förekommer i vardagslivet i samma utsträckning 

som tidigare, har många lärare bortprioriterat bråk i sin undervisning. Det finns även 

många lärare som anser att området är för svårt, både att undervisa i och för eleverna att 

lära, och väljer därför att lägga mer fokus på undervisning kring decimaltal istället 

(Löwing, 2008). Yearley och Bruce (2014) lyfter fram en undersökning som ämnade att 

studera lärares förhållning till undervisning av bråk. Där framkom det att vissa lärare 

blev förvånade att undervisning av bråk var med i undersökningen, då de 

bortprioriterade det området under året. Flera av lärarna uttryckte en osäkerhet i att 

undervisa bråk, vilket resulterade i att bråk hanterades under slutet av året (a.a.). 

 

Vetskapen om den problematik som beskrivs ovan och en nyfikenhet över varför elever 

och lärare kan uppleva svårigheter i bråk är anledningen till vårt val av ämne för detta 

arbete. Bråk ingår i kursplanen för matematik och det är vårt uppdrag som 

matematiklärare att undervisa och skapa förståelse inom området. Bråk förekommer i 

följande punkterna i det centrala innehållet: 
 Rationella tal och deras egenskaper 

 Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. 

 Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform. 

(Skolverket, 2011:57) 

Ett förgivettagande i denna studie är att vi utgår från en förståelse av läraruppdraget som 

innebär att om lärare har en förståelse för elevernas resonemang och strategier så skapas 

bättre förutsättningar för lärande. Genom att skapa en inblick i elevernas val av 

strategier och lyssna på deras bakomliggande tankar när de arbetar med bråk kan 
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kopplingar dras mellan deras tillvägagångssätt och eventuella missuppfattningar och 

svårigheter. Utifrån kunskap om elevernas upplevda missuppfattningar och svårigheter 

inom bråk hoppas vi kunna skapa en större förståelse för de strategier som eleverna 

använder och att undervisningen därmed kan utformas mot att möta alla elevers 

individuella förutsättningar.  

 

2 Syfte och frågeställning 
I följande avsnitt presenteras studiens syfte och frågeställningar.  

 

2.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om matematikområdet bråk med 

fokus på vilka svårigheter och missuppfattningar som förekommer när elever i en 

årskurs 5 räknar med bråk. 

 

2.2 Frågeställningar 

 Vad har lärare och elever för erfarenheter och uppfattningar av bråk och 

bråkundervisning? 

 Vilka eventuella missuppfattningar och svårigheter förekommer när elever 

arbetar med bråk? 

 

3 Teori 
Detta avsnitt innehåller presentationer av de teorier och aspekter som används i vår 

studie. Teorierna som vi har använt är fenomenografin och variationsteorin, vilken 

bygger på fenomenografin. Avslutningsvis tydliggörs kopplingen mellan teorierna och 

denna studie.  

 

3.1 Fenomenografi  

Fenomenografin är en kvalitativ forskningsansats där intresset ligger i att 

uppmärksamma frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk 

miljö. Marton och Booth (2000) beskriver att man inom fenomenografin studerar 

lärande ur den lärandes synvinkel och att man har som mål att identifiera olika 

människors uppfattningar kopplat till ett och samma innehåll. Grundtanken inom 

ansatsen är att alla människor bär på individuella uppfattningar av världen och dess 

olika fenomen. En människas uppfattningar är unika och baseras på varje persons 

erfarenheter och det sammanhang i vilket människan befinner sig. Inom fenomenografin 

tror man därför att för att skapa förståelse för hur människor hanterar problem och 

händelser måste man först förstå vilka erfarenheter och uppfattningar de har gällande 

problem och händelser. Hur en människa agerar i en situation speglar dess erfarenheter 

och uppfattningar av situationen. Inom fenomenografin gör man skillnad mellan hur 

något är och hur något uppfattas att vara och fokus ligger på att synliggöra variationer i 

människors uppfattningar. 

 
En persons sätt att erfara ett fenomen utgör inte själva fenomenet. Det utgör snarare en 

sida av fenomenet, sett utifrån den personens perspektiv, med den personens historia 

som bakgrund. (Marton & Booth, 2000:162) 
 

För att synliggöra människors uppfattningar kan olika datainsamlingsmetoder användas 

och/eller kombineras. Dessa är bl.a. intervjuer, observationer, enkäter och texter. 
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Analysprocessen av insamlad data går ut på att identifiera likheter och skillnader i 

deltagarnas utsagor och sedan kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 

(a.a.).   

 

3.2 Variationsteorin 

Variationsteorin har sitt ursprung i forskningsansatsen fenomenografi (Maunula, 

Magnusson & Echevarría, 2011). Teorins utgångspunkt är att lärare bör ta hänsyn till 

elevernas perspektiv och utgå från deras erfarenheter och kunskaper i sin undervisning. 

Detta grundas i tanken att olika människor kan uppfatta världen och olika fenomen på 

skilda sätt beroende på vad man har för tidigare erfarenheter och kunskaper (a.a.). I 

skolan innebär detta synsätt att uppfattningar kring ett lärandeobjekt kan se olika ut 

elever emellan och mellan lärare och elever (Lo, 2014). Enligt variationsteorin är det 

eleven själv som lär, men det är upp till läraren att bidra till att möjligheterna för lärande 

ökar. Detta kan göras genom att identifiera ett lärandeobjekts kritiska aspekter och 

genom variation göra det möjligt för den lärande att urskilja dessa. Som lärare gäller det 

därför att vara medveten och öppen för att alla bär på olika uppfattningar och planera 

undervisning utifrån det. Undervisning där kritiska aspekter lyfts och behandlas leder 

till att kunskapen kring lärandeobjektet fördjupas, blir mer omfattande och får ett rikare 

innehåll (a.a).  

 

De grundläggande begreppen inom variationsteorin är variation, lärandeobjekt och 

kritiska aspekter. Nedan kommer de tre begreppen att beskrivas enskilt. 

 

3.2.1 Lärandeobjekt 

Ett lärandeobjekt enligt variationsteorin syftar på det eleverna ska lära sig, exempelvis 

ett ämnesinnehåll eller en egenskap (Lo, 2014). Kunskapsmålen i läroplanen 

(Skolverket, 2011) visar det övergripande slutresultat som eleverna förväntas nå, men 

det är upp till läraren att avgöra vad eleverna behöver lära sig och hur detta ska läras för 

att eleverna ska uppnå målen. För att undervisningen kring lärandeobjektet ska bli 

givande krävs det att läraren har goda kunskaper kring ämnet eller den egenskap som 

ska läras ut (Lo, 2014). Det är också viktigt att ta reda på vad eleverna redan kan för att 

på så vis skapa en empirisk grund att utgå ifrån i sin planering. De kunskaper och 

förmågor som elever utvecklar inom ett specifikt lärandeobjekt, är beroende av hur 

läraren väljer att undervisa (a.a.). 

 

3.2.2 Kritiska aspekter 

Kritiska aspekter enligt variationsteorin, kan beskrivas som olika väsentliga 

beståndsdelar inom lärandeobjektet (Maunula, Magnusson & Echevarría, 2011). För att 

utveckla den kunskap som krävs och för att lärande ska vara möjligt, måste de kritiska 

aspekterna synliggöras och utforskas. Det är lärarens uppgift att se till att eleverna kan 

urskilja de kritiska aspekterna genom variation i undervisningen (a.a.). Inledningsvis 

måste läraren själv noga undersöka lärandeobjektet och sedan ta reda på elevernas 

förkunskaper och uppfattningar om det som ska läras (Lo, 2014). Om detta görs skapas 

bättre förutsättningar för att planera givande undervisning. Kritiska aspekter innefattar 

även delar inom lärandeobjektet där lärarens och elevens uppfattningar skiljs åt. Om 

dessa skilda uppfattningar inte synliggörs kommer läraren att undervisa utifrån sin 

uppfattning och om dessa inte stämmer överens med elevernas kommer lärandet att 

försvåras (a.a.). 

 



  
 

4 

3.2.3 Variationsmönster 

Enligt variationsteorin är lärande möjligt först när nya perspektiv av ett fenomen 

synliggörs (Maunula, Magnusson & Echevarría, 2011). Det innebär att en förutsättning 

för lärande är att undervisningen innehåller variation. Variation innebär att 

lärandeobjektet framställs på olika sätt med syftet att skapa en helhetsbild och därmed 

bredda och fördjupa elevernas uppfattningar (a.a). Lo (2014) lyfter fram fyra olika 

variationsmönster som är centrala inom variationsteorin. Det första är kontrast och med 

kontrast menas att jämföra lärandeobjektet med något det inte är för på så sätt uppvisa 

skillnader. Det andra är separation, vilket innebär att kritiska aspekter inom ett 

lärandeobjekt hanteras enskilt och utan att påverka andra kritiska aspekter. När 

lärandeobjektet sätts in i andra sammanhang utan att grundprincipen ändras kallas det 

för generalisering. Det sista variationsmönstret är fusion och det innebär att elever har 

fått förståelse för alla delar av lärandeobjektet och har förmågan att hantera de kritiska 

aspekterna (a.a.). 

 

3.3 Learning study 

Learning study är en praktisk modell som syftar till att synliggöra hur förutsättningar för 

lärande kan förbättras med hjälp av variation (Lo, 2014). En learning study är uppbyggd 

som en cyklisk process med olika steg. Processen inleds med att man väljer ut ett 

specifikt lärandeobjekt och därefter utforskas och identifieras elevernas förkunskaper. 

På så vis synliggörs de kritiska aspekterna inom lärandeobjektet och utifrån det planeras 

en lektion. Under lektionen behandlas de kritiska aspekterna inom lärandeobjektet med 

hjälp av olika variationsmönster. Lektionen observeras och efter lektionen görs ett 

eftertest med eleverna. Lektionen och eftertesten analyseras med syftet att utvärdera vad 

eleverna har lärt sig, vilka kritiska aspekter som kvarstår eller har tillkommit och hur 

lektionen kan förbättras. Därefter revideras lektionen och genomförs igen i en ny 

elevgrupp. Även denna lektion analyseras och utvärderas och så fortsätter processen tills 

ett antal lektioner är genomförda och analyserade (a.a.).   

 

3.4 Fenomenografin, variationsteorin, learning study och denna studie 

Fenomenografin användes som en del av metoden och vid analysarbetet i denna studie. 

Fenomenografin går ut på att undersöka människors erfarenheter och uppfattningar av 

ett fenomen. Fenomenet i denna undersökningen är bråk och de uppfattningar och 

erfarenheter som söks innefattar även kunskaper. Genom att använda fenomenografin 

när empirin analyserades gick det att kartlägga lärarens och elevernas uppfattningar och 

kunskaper och därmed kunde vi identifiera de kritiska aspekterna. Kritiska aspekter, 

enligt variationsteorin, innefattar inte bara konkreta räknesvårigheter inom bråk, utan de 

innefattar även skillnader i lärares och elevers sätt att uppfatta ett lärandeobjektet och att 

detta kan innebära ett hinder för lärande.  

 

Denna studie går aldrig in i den cykel som beskrivs som en learning study, utan fokus 

ligger på de steg som innebär att identifiera de kritiska aspekterna inom lärandeobjektet 

samt hur dessa kan varieras i undervisningen. Studien kan ses som en förstudie till att 

genomföra en learning study-cykel och variationsteorin ligger därför till grund för 

studiens genomförande. Variationsteorins grundtanke är som nämns ovan, att lärare bör 

ta reda på och belysa kritiska aspekter inom ett lärandeobjekt för att på så vis skapa 

bättre förutsättningar för lärande (Lo, 2014; Maunula, Magnusson & Echevarría, 2011). 

Teorin poängterar kopplingen mellan lärande och undervisning och lyfter ett synsätt 

som säger att läraren har ett ansvar i att ta reda på vad varje specifik elevgrupp faktiskt 

behöver lära sig, istället för att undervisa det man alltid undervisar i eller det man själv 
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tror och tycker att eleverna behöver. Både variationsteorin och fenomenografin 

förespråkar att olika människor bär på olika erfarenheter och uppfattningar och därför 

behöver undervisning anpassas efter varje enskild klass (jfr. Lo, 2014, Maunula, 

Magnusson & Echevarría, 2011; Marton & Booth, 2000). Detta synsätt ligger till grund 

för vårt arbete, som syftar till att ta reda på vilka svårigheter och missuppfattningar som 

förekommer när elever i en klass räknar med bråk samt hur dessa kan motverkas. 

 

 

4 Litteraturbakgrund 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning inom matematikområdet bråk. Eftersom 

syftet med studien är att bidra med kunskap om bråk och vilka svårigheter som 

förekommer när elever räknar med bråk, har vi studerat artiklar och böcker och samlat 

forskning om bråkräkning utifrån ett par utgångspunkter: vilka svårigheter som är 

vanligt förekommande inom bråk, varför dessa svårigheter är vanligt förekommande, 

samt vilken typ av undervisning som anses vara gynnsam för att hjälpa elever att 

utveckla sin förståelse för bråkräkning.  

 

Vid litteratursökningen till denna studie utgicks det från begreppen bråk, svårigheter 

och undervisning. Det gjordes ett val att avgränsa sökningen till forskning som 

behandlar matematik i mellanstadiet, då det skulle passa studiens syfte. 

 

4.1 Bråkets mångfacetterade förekomst  

Bråk är ett av de mest komplexa områdena inom skolmatematiken och enligt 

forskningen är en av orsakerna dess mångfacetterade förekomst (Charalambous & Pitta-

Pantazi, 2007). Bråk förekommer i olika situationer i vardagen och kan ses på flera 

olika sätt. Forskare har identifierat dessa olika aspekter och arbetat fram modeller för att 

synliggöra de olika aspekternas funktioner. Kieren (1976) arbetade fram en ursprunglig 

modell av aspekterna och den modellen har sedan tolkats, diskuterats och utvecklats i 

senare forskning (jfr. Behr et. al., 1983; Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007; Löwing, 

2008; Van Steenbrugge, Lesage, Valcke & Desoete, 2014; Fonger, Tran & Elliott, 

2015). Inom den forskning som har studerats är forskarna överens om att för att få full 

förståelse för bråk och för att kunna använda det i vardagen, måste man vara medveten 

om de olika aspekterna. Lärare bör därför planera målmedveten undervisning där 

eleverna får möjlighet att utforska bråk utifrån alla de olika synsätten (Löwing & 

Kilborn 2002). Nedan följer en förklaring av bråkets olika aspekter utifrån Löwing 

(2008).  

 

Bråk som ett tal 
Alla bråktal kan storleksordnas och placeras ut på en tallinje. Blandad form är ett 

exempel på bråk som tal. Bråk i blandad form innehåller en blandning av heltal och 

bråktal. Blandad form kan exempelvis skrivas 2 1/2,  istället för 5/2. 

Bråk som del av en helhet 
När bråk förekommer som del av en helhet innebär det att ett objekt kan delas in i ett 

antal lika stora delar. Likadelning är en grundläggande princip inom bråk och innebär 

att alla delar måste vara lika stora för att de räknas som bråk. Exempelvis om man delar 

en pizza i fyra lika stora delar får man fyra fjärdedelar av helheten, där bråktalen blir 

4/4. Tar man två av dessa får man två fjärdedelar av helheten, 2/4. Bråket betecknar en 

relation mellan antalet delar och storleken på dem. 

Bråk som del av ett antal 
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När bråk representerar en del av ett antal innebär det att en mängd objekt delas in i ett 

antal lika stora delar. Om man exempelvis ska bestämma hur mycket en tredjedel av 9 

kolor är så kan man dela upp de 9 kolorna i tre lika stora högar. Varje hög 

representerar då en tredjedel av kolorna. 

Bråk som division 
Om bråktalets täljare och nämnare divideras får man fram ett decimaltal. Bråktalens 

form skrivs på samma sätt som en uppställd division. Trots det är skillnaden stor mellan 

att dividera ett tal och att uppfatta det som en del av en helhet. Samtidigt är det viktigt 

att förstå att kvoten av divisionen ger ett decimaltal som i sin tur är en del av något.  

Bråk som proportion eller andel 
När bråk ses som en proportion eller andel saknar bråktalen till en början en innebörd av 

antal eller storlek. Det är först när talen relateras till något, när man anger var 

proportionen ska tas, som antalet eller storleken bestäms. 

 

4.2 Svårigheter och missuppfattningar 

Eftersom syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring vilka svårigheter och 

missuppfattningar som förekommer när elever räknar med bråk presenteras nedan vilka 

kända svårigheter med bråk som finns sedan tidigare. De övergripande anledningarna 

till svårigheter inom bråk har visat sig ha kopplingar till att bråk är abstrakt, bråkets 

multifacetterade förekomst, samt att eleverna ofta har bristande taluppfattning. 

 

Löwing (2006) lyfter att en anledning till svårigheter med bråk har visat sig vara att 

bråk inte förekommer i vardagslivet i samma utsträckning som tidigare. Procent och 

decimaltal har fått en större betydelse i samhället och därför har många lärare valt att 

lägga mer vikt vid undervisning kring de områdena istället. Engström (1997) skriver att 

bråk är den första abstrakta matematiken som barn möter i skolan och det kan innebära 

ett stort steg för många elever, att ställa om från konkret vardagstänkande till ett mer 

abstrakt och formellt tänkande. Det abstrakta i bråket kan bl.a. handla om att det inte går 

att synliggöra bråktal på samma sätt som naturliga tal. T.ex. kan det naturliga talet 8 

illustreras med 8 klossar men bråktalet 3/4 kan representeras med 12 klossar. Detta kan 

innebära svårigheter för många elever, då deras tidigare erfarenheter från arbete med de 

naturliga talen ställer till det. Engström (1997) kopplar svårigheter med det abstrakta 

tänkandet till bl.a. elevers mognad. Författaren refererar till Piagets teori om att barnets 

tänkande utvecklas i olika stadier och att när detta sker åldersmässigt kan variera mellan 

olika barn. För undervisningen innebär detta att en elev kan befinna sig i ett stadie i sin 

mognad där hen ännu inte behärskar det abstrakta tänkandet på egen hand. Det är då 

viktigt att läraren hittar metoder som ger eleven verktyg till att utveckla sitt tänkande 

(a.a.).  

 

Van Steenbrugge et. al. (2014) skriver att elever måste kunna se skillnad på rationella 

och naturliga tal för att kunna skapa sig en vidare förståelse för bråk. Tidigare forskning 

pekar på att elever generellt sett inte har en tillräckligt vid förståelse för rationella tal, 

utan att de använder sina kunskaper om naturliga tal för att lösa bråkuppgifter. Van 

Steenbrugge et. al. (2014) menar att man måste “rekonstruera” sin uppfattning av tal för 

att kunna skapa sig en förståelse för bråk. En sådan rekonstruktion sker dock inte utan 

problem, anser författarna, då det finns många olika representationsformer av bråk, samt 

att bråk kan tolkas på väldigt olika sätt. 

 

McIntosh (2015) lyfter i sin bok Förstå och använda tal - en handbok olika kända 

svårigheter och missuppfattningar vid inlärning av bråk. Även denna författare grundar 

några missuppfattningar och svårigheter i bristande taluppfattning eller avsaknad av 
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undervisning i skillnaden mellan de naturliga och de rationella talen. McIntosh skriver 

bland annat att elever kan ha svårt att förstå att bråktal kan representera ett enskilt tal, då 

det skrivs som två tal på olika rader och med ett streck emellan (a.a.). Även Engström 

(1997) skriver att sättet man skriver bråk på kan bli en svårighet för eleverna. 

Författaren lyfter också att det är svårt för många elever att greppa att bråktal kan 

skrivas på olika sätt men ändå innebära samma sak. Engström grundar dessa svårigheter 

i elevernas tidigare erfarenheter av de naturliga talen och menar att elevernas 

förkunskaper kring de naturliga talens utseende och funktion ställer till det när eleverna 

ska arbeta med de rationella talen (a.a.).  

 

Behr et al. (1983) lyfter svårigheter kopplade till elevers taluppfattning och skriver att 

elever ofta uppvisar att de har svårt att göra kopplingar mellan bråk och tallinjen. 

Författarna skriver att denna svårighet kan grundas i att bråk oftast gestaltas i bildform, 

som del av en helhet och eleverna därför har svårt att se bråk som ett tal (a.a.).  

 

Yearley och Bruce (2014) har genomfört en studie om bråk där de upptäckte ett par 

generella svårigheter hos eleverna som var återkommande i arbetet. Den första 

svårigheten de kunde identifiera var låg förståelse för sambandet mellan bråkets täljare 

och nämnare. Vissa elever kunde alltså inte se hur den ena påverkade den andra, utan 

såg de bara som enskilda, naturliga tal. Den andra svårigheten de identifierade var en 

låg förståelse för sambandet mellan bråk som är lika stora men som representeras med 

olika täljare och nämnare. T.ex. kunde de inte se att 1/3 var lika stort som 2/6, därför att 

de naturliga talen i bråktalen inte är lika stora. Den sista svårigheten de kunde 

identifiera var elevernas låga förståelse för delar av en helhet. Exempelvis hade de alltså 

kunnat visa upp bristande förmåga att dela upp talet 15 i tre delar, där alla tre delarna är 

exakt lika stora (a.a.). 

 

4.3 Bråkundervisning 

I all undervisning är det viktigt att skapa goda förutsättningar för lärande. Eftersom 

denna studie syftar till att bidra med kunskap om matematikområdet bråk, med fokus på 

vilka svårigheter och missuppfattningar som förekommer när elever räknar med bråk 

kommer det i detta avsnitt att presenteras tidigare forskning kring hur man kan 

motverka svårigheter inom bråk.  

 

Löwing (2008) benämner ett antal avgörande faktorer som elever bör introduceras för i 

ett tidigt stadie av bråkundervisningen i skola. Dessa faktorer, menar Löwing, lägger 

grunden för elevers vidare utveckling av förståelse inom bråk samt framtida användning 

av bråk. Dessa begrepp innefattar följande kunskaper: nämnarens innebörd, täljarens 

innebörd och att varje bråktal kan skrivas på oändligt många sätt (a.a.).  

 

Cramer, Post och DelMas (2002) diskuterar bråk som ett problematiskt område gällande 

elevers inlärning och förståelse. Författarna lyfter fram forskning som studerar den 

problematiken utifrån ett undervisningsperspektiv. Forskningen som lyfts fram pekar på 

att undervisning som generellt fokuserar på regler inom bråk kan begränsa eleverna i 

deras utveckling av förståelse för bråk. Istället för att fokusera på regler bör 

undervisningen uppmuntra elever att utforska bråk och rationella tal på egen hand. Man 

menar att det generellt läggs för lite tid på att skapa en förståelse för mer komplexa bråk 

och att elever inte har mycket erfarenhet av att jämföra olika typer av bråk. Författarna 

menar att eleverna behöver ha en sådan erfarenhet för att bättre kunna redogöra för sina 

lösningar av problem. Vidare nämner Cramer, Post och DelMas (2002) att bråk, 

traditionellt sett, är något som är problematiskt att behandla i matematikundervisning. 
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De hävdar att varierade representationsformer är en metod som bör användas i 

matematikundervisningen, specifikt för bråkräkning. Främst för att hjälpa elever att få 

en vidare förståelse för bråk som ett matematiskt koncept, men även för att lärare ska 

spara tid i undervisningen. Författarna menar t.ex. genom att frekvent använda 

laborativt material och klargöra vikten av förståelse för taluppfattning kommer man att 

spara mycket tid i undervisningen som annars går till att ta itu med elevers 

missuppfattningar (a.a.). 

 

Malmer (2002) diskuterar att olika matematiska innehåll ska presenteras på mer än ett 

sätt. Författaren diskuterar detta utifrån de olika räknesätten (addition, subtraktion, 

multiplikation och division), men vi har valt att applicera det till bråk då vi kan se 

tydliga kopplingar mellan författarens tankar och vår studie. Malmer menar att man som 

lärare bör presentera delar av ett matematiskt innehåll som introduktion, istället för att 

presentera det matematiska innehållet i sin helhet. Fokuserar man på delarna, kan sedan 

helheten bli tydligare. Detta kopplar vi till arbetet med specifika aspekter av bråk. 

Exempelvis kan det vara gynnsamt att  se bråk som tal utifrån en konkret 

representationsform först, för att sedan jämföras med en annan. Det kan underlätta för 

eleverna när de ska försöka visa sin förståelse för bråk som tal i ett senare skede. Vidare 

menar Malmer att om man fokuserar på delarna istället för helheten kan eleverna lättare 

knyta an det matematiska innehållet till vardagliga situationer. När man sedan 

presenterar bråk som tal med ett abstrakt symbolspråk tydliggörs de svårigheter som 

ofta förekommer inom bråk. Det är därför viktigt att eleverna har en “konkret grund”, 

annars menar författaren att eleverna kan uppleva att: 

 
Abstraktionsnivån blir plötsligt alltför hög och de förlorar markkontakt och känner 

att de inte förstår och inte kan följa med. Så urholkas självförtroendet och det går 

ändå sämre. De har hamnat i en ond cirkel! (Malmer, 2002:64) 
 

Malmer menar att det är viktigt att ta hänsyn till den matematiska helheten och dess 

delar, både för elevernas kunskapsutveckling, men även för deras självförtroende (a.a.). 

 

I en rapport skriven av Pearn (2007) lyfter författaren fram en studie där man testade 

elevernas kunskaper kring rationella tal. I studien kom man fram till att de elever som 

använde flera representationer i sina lösningar hade störst framgång gällande att visa sin 

tankeprocess och för att komma fram till ett svar. De elever som endast använde 

strategier som vanligtvis används för att lösa uppgifter med naturliga tal hade betydligt 

mindre framgång i uppgifterna. De sistnämnda eleverna lyckades lösa ett par av 

uppgifterna, men få eller ingen av bråkuppgifterna (a.a.). 

 

4.3.1 Representationsformer 

Som nämndes ovan lyfter tidigare forskning fram att varierande av 

representationsformer och transformationer mellan representationsformerna kan vara 

nyckeln till att motverka elevers upplevda och uppvisade svårigheter inom bråk. Nedan 

presenteras forskning som rör olika representationsformer, samt vissa för- och nackdelar 

med dem. 

 

Pearn (2007) framhåller ett par konkreta exempel på representationsformer som kan 

vara fördelaktiga att använda som lärare när man arbetar med bråk. Författaren lyfter 

fram cirklar som en vanligt förekommande representationsform. Den kan vara 

gynnsamma i vissa fall, exempelvis när man ska dela upp ½ eller ¼. När man ska dela 

cirklar i ⅓ kan det dock uppstå vissa problem. Pearn lyfter särskilt fram en risk att 
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eleverna delar upp cirkeln i tre delar som inte är lika stora. Vidare nämner författaren en 

representationsform som kan vara enklare för eleverna att använda för att visa hur stort 

⅓ av något är. Metoden innebär att man har ett antal geometriska figurer som ska 

markeras utifrån bråkets utformning (viktigt här är att antalet figurer är delbart med tre). 

I användandet av denna metod kan eleverna uppleva det lättare att räkna alla befintliga 

delar för att sen beskriva en del av dem. Pearn beskriver 2 ytterligare 

representationsformer som författaren kallar mätningsmodeller. Den första modellen är 

pappersvikning. Författaren beskriver många olika sätt att använda denna modell på, 

eftersom att det finns väldigt många olika sätt att vika papper på. Den fungerar för 

“enklare” bråk (t.ex. ½ och ¼), men även för bråk som är mer komplexa (t.ex. ⅓ och 

⅕). Den andra mätningsmodellen som Pearn beskriver är bråkplanket (se figur 1). 

Bråkplanket beskrivs som en metod som är gynnsam när man ska jämföra storlekar av 

bråk. Denna representationsform kan vara förmånsenlig för elever att få en djupare 

förståelse för bråk. Exempelvis kan det bli tydligt att ⅕ är lika mycket som 2/10 (a.a.). 

 

 
Figur 1 - Bråkplank 

 

I en studie skriven av Rau, Aleven och Rummel (2015) diskuterar författarna 

användningen av bilder som representationsform. De lyfter fram tidigare forskning som 

fastställer att användningen av flera representationsformer i lärandesituationer ofta 

bidrar till vidare förståelse av innehållet. Gällande bilder som representationsform lyfter 

även författarna fram forskning som pekar på att användningen av flera bilder i 

samband med textuppgifter stimulerar till djupare analysering av innehållet. Rau, 

Aleven och Rummel (2015) menar att en sådan stimulans kan uppstå då de olika 

bilderna kan komplettera varandra på så sätt att de kan bidra med olika information av 

innehållet, i förhållande till text och siffror som presenteras i problemet/uppgiften.  

 

I en artikel om elevers användning av representationsformer och deras förmåga att 

förstå bråk, beskriver Panaoura, Gagatsis, Deliyianni och Elisa (2009) i sin inledning 

varför användandet av representationsformer är viktigt för elevers lärande.  Författarna 

skriver att det är viktigt för elever att få möjlighet att uppleva samma matematiska 

fenomen i olika representationsformer för att förstå innehållet, därför att en 

representationsform inte kan beskriva ett matematiskt problem till fullo, eftersom att 

olika representationer har olika för- och nackdelar. Författarna beskriver variation av 

representationsformer som en grundläggande förutsättning för att kunna ta till sig 

matematiska innehåll eller koncept. En sådan variation, menar författarna, ställer vissa 
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krav på eleverna. Panaoura et al. (2009) menar att det krävs ett kunnande från eleverna 

att kunna använda en representationsflexibilitet. Med detta begrepp syftar författarna på 

en individs förmåga att växla mellan tankesätt (representationsformer) för att kunna ta 

del av ett innehåll och se kopplingar mellan de olika representationerna. Med förmågan 

att använda en sådan flexibilitet, menar författarna att eleverna skapar sig goda 

förutsättningar för ett optimalt lärande (a.a.). 

 

Fonger, Tran och Elliott (2015) lyfter fram forskning som pekar på vikten av att ta 

hänsyn till elevers tidigare kunskaper och erfarenheter i undervisning av bråk. Genom 

att ta hänsyn till de faktorerna menar forskningen att man skapar goda förutsättningar 

för att kunna bilda en grundläggande förståelse för bråk. Med en sådan förståelse som 

grund kan man senare gå vidare till att försöka skapa en förståelse för matematiska 

regler inom bråk. Författarna lyfter fram elevers förmåga att på ett medvetet sätt 

använda representationsformer. Med en sådan förmåga menar författarna att eleverna 

kan skapa, tolka och koppla samman olika representationer för att kunna arbeta med och 

kommunicera matematik. Vidare nämner Fonger, Tran och Elliott (2015) att forskning 

inom bråk pekar på att förmågan att växla mellan olika representationsformer (jfr. 

Panaoura et. al., 2009: representationsflexibilitet från ovanstående stycke) kan leda till 

att elever upplever bråkundervisning mer meningsfull, vilket i sin tur förhoppningsvis 

leder till utvecklad förståelse för bråk. 

 

Zhang, Clements, Ellerton och Nerida (2015) beskriver att de har studerat användningen 

area och geometriska figurer som representationsform. Författarna hade som tes att om 

matematiklärare lägger mycket fokus på att använda area och geometriska figurer som 

representationsformer i bråkräkning finns det en risk att eleverna inte gynnas att 

utveckla sin förståelse för bråk fullt ut. Vidare hade författarna som tes att man som 

matematiklärare istället bör använda en mängd olika representationsformer för att hjälpa 

eleverna att utveckla god förståelse för bråk. I sin avslutande diskussion diskuterar 

författarna att deras tes stämde, då de kom fram till att deltagarnas förståelse för bråk 

var låga på studiens eftertest, trots att de visat på goda kunskaper i förtestet, på grund av 

att de endast använt area och geometriska figurer som representationsformer. Zhang et. 

al. (2015) diskuterar anledningen till att användandet av endast dessa 

representationsformer kan leda till låg förståelse för bråk. Författarna menar att 

representationsformerna begränsar elevernas förmåga, på så sätt att de bara ser bråk 

utifrån geometriska former och inte ser bråk som ett mångfacetterat fenomen. 

 

4.4 Litteratursammanfattning 

Utifrån den forskning vi har läst om bråk har vi upptäckt många intressanta aspekter 

inom området. Genom att ta del av forskning har våra tankar om bråk som ett 

komplicerat arbetsområde inom skolmatematiken både förstärkts och fördjupats. 

Forskningen visar på att begreppet bråk i sig, är ett mångfacetterat begrepp och att det 

krävs särskild förståelse och särskilda förkunskaper för att kunna behärska det till fullo. 

De förkunskaper som är nödvändiga är bl.a. grundläggande taluppfattning, skillnaden 

mellan naturliga och rationella tal samt förståelse för bråkets form. Om dessa 

förkunskaper saknas kommer individen att uppleva bråk som något svårt och komplext. 

Bråkets många aspekter är något som vi aldrig reflekterat över tidigare, men som har 

visat sig vara en viktig faktor att ta hänsyn till för att kunna ge elever goda 

förutsättningar för lärande inom bråk. Genom forskningen har vi även identifierat 

särskilda svårigheter och missuppfattningar som elever ofta upplever eller uppvisar. En 

grund till svårigheterna som lyfts är att abstraktionsnivån inom bråk är hög och att 
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elevers mognad då kan bli en avgörande faktor om detta inte bemöts på ett medvetet sätt 

i undervisningen. Avslutningsvis har vi därför tittat på vad som kan göras i 

undervisning för att hjälpa elever att nå en god förståelse för begreppet bråk. Utifrån 

forskningen har vi märkt att en central och viktig del av bråkundervisningen är 

användningen av representationsformer. Mycket av den forskning vi har tagit del av 

pekar på att varierande av representationsformer kan vara nyckeln till en vidare 

förståelse för bråk. Vi har därför valt att presentera olika representationsformer som har 

visat sig vara gynnsamma för elevers lärande. Vi har även lyft fram forskning som 

diskuterar hur elever bör använda sina erfarenheter från användande av olika 

representationsformer för att kunna kommunicera matematik och utveckla sin förståelse 

för bråk. 

 

5 Metod 
I följande avsnitt klargörs, motiveras och argumenteras för studiens tillvägagångssätt 

vad gäller metodval, datainsamlingsmetod och urval. Vidare presenteras genomförandet 

av studien samt behandlingen av insamlad data och hur den har att analyserats. Därefter 

presenteras studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet och slutligen 

behandlas de etiska aspekter som beaktats under genomförandet. 

 

5.1 Metodval 

Denna studie syftar till att skapa förståelse för vilka svårigheter och missuppfattningar 

som förekommer när elever räknar med bråk och hur dessa kan motverkas för att 

därigenom skapa bättre förutsättningar för lärare att undervisa i ämnet. För att besvara 

våra forskningsfrågor ansåg vi att kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer 

som insamlingsmetod var de bäst lämpade metodvalen. Denscombe (2016) beskriver att 

kvalitativa undersökningar syftar till att undersöka människors synsätt och erfarenheter 

på djupet, vilket vi ämnade att göra. En kvalitativ forskning kännetecknas av att 

forskaren vill se det valda ämnet ur deltagarnas perspektiv och försöka skapa förståelse 

för deras erfarenheter och tankar. Den data som samlas in ska sedan analyseras och 

tolkas utifrån en vald teori (Denscombe, 2016). I denna studie har ansatsen 

fenomenografi och variationsteorin kombinerats. Variationsteorin ligger till grund för 

studiens genomförande och fenomenografin för datainsamlingsmetoden och 

analysarbetet. I enlighet med variationsteorin vill vi identifiera och kartlägga kritiska 

aspekter i ett lärandeobjekt. Vi är samtidigt intresserade av att ta reda på deltagarnas 

uppfattningar och erfarenheter av bråk, vilket stämmer överens med en fenomenografisk 

undersökning.  

 

5.2 Datainsamling 

Eftersom studien pågick under en begränsad tid ansåg vi att intervjuer vara den bäst 

lämpade metoden för att få tag på mycket information från få källor. Marton och Booth 

(2000) styrker valet av intervjuer som insamlingsmetod då det ger chans till att 

undersöka frågor på djupet och på så vis skapas en bredare förståelse av deltagarnas 

svar, vilket eftersträvas i en fenomenografisk studie. För att besvara våra 

frågeställningar genomfördes intervjuer med en lärare och fyra elever. Syftet med 

lärarintervjun var att besvara hur elevernas bråkundervisning har sett ut samt vad läraren 

har för erfarenheter av vanliga svårigheter och missuppfattningar inom bråk hos 

eleverna. Syftet med elevintervjuerna var att ta reda på elevernas uppfattningar och 

erfarenheter av bråk och identifiera svårigheter och missuppfattningar hos eleverna. För 
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att ta reda på detta fick de besvara frågor om bråk och genomföra några räkneuppgifter i 

bråk. När de räknade fick de berätta om och förklara hur de tänkte. 

 

Intervjuerna i sig var semistrukturerade, vilket innebar att den som intervjuade gav 

utrymme för flexibilitet och möjlighet för deltagaren att utveckla sina tankar och svar 

(Denscombe, 2016). Semistrukturerade intervjuer ger intervjuaren chans att komma åt 

deltagarnas svar på djupet. I denna studie innebar det att vi på djupet ville ta reda på och 

veta mer om deltagarnas erfarenheter och uppfattningar om bråk. Intervjuarens roll i en 

fenomenografisk semistrukturerad intervju är att hjälpa informanten att delge sina 

upplevelser utan att styra personen i fråga i någon riktning (Marton & Booth 2000). 

Intervjuerna spelades in för att underlätta bearbetningen och analysen av den insamlade 

datan. 

 

5.3 Urval 

I och med att tiden för genomförande av studien var begränsad var det som Denscombe 

(2016) kallar för ett bekvämlighetsurval aktuellt. Denna typ av urval innebär att 

forskaren väljer deltagare efter bekvämlighet, exempelvis de personer som är 

lättillgängliga (Denscombe, 2016). I denna studie innebar det att vi kontaktade en lärare 

som var bekant för oss och som jobbade på en skola i vårt närområde. Läraren i fråga 

valdes även för att hen undervisar i matematik och hade lång erfarenhet. Detta urval 

beskriver Denscombe (2016) som ett subjektivt urval, där deltagarna väljs utifrån deras 

kunskaper och tidigare erfarenheter. Sannolikheten att få de svar som eftersöks blir då 

större. 

 

Urvalet av vilka elever som skulle delta i studien  gjordes i samråd med deras lärare. För 

att begränsa urvalet bad vi om elever med god kommunikativ förmåga, med 

förhoppning att de skulle ge mer utförliga svar. De fyra utvalda eleverna valdes 

medvetet utifrån sina egenskaper. Även detta går att koppla till Denscombes tankar om 

ett subjektivt urval, där forskaren medvetet väljer ut sina deltagare utifrån deras 

kunskaper och tidigare erfarenheter för att på så vis försäkra sig om att få fram relevant 

information (2016). 

 

Anledningen till att vi valde att göra urvalet av eleverna tillsammans med läraren var 

både på grund av den begränsade tiden för arbetet och för att vi ansåg att läraren hade 

bäst inblick i elevernas förmågor och egenskaper. Om vi hade haft mer tid, kunde vi ha 

genomfört en diagnos med alla eleverna och utifrån den gjort vårt urval.  

 

5.4 Genomförande 

Inledningsvis gjordes valet av lärandeobjekt utifrån våra egna erfarenheter samt 

inläsning av tidigare forskning. Valet föll på bråk, då vi båda erfarit svårigheter med att 

undervisa i området och att det fanns mycket tidigare forskning som pekade på 

problematik inom både undervisning och inlärning av bråk. För att identifiera kritiska 

aspekter inom bråk valde vi att använda oss av en lärarintervju och fyra elevintervjuer.  

 

5.4.1 Kontakt 

Vi kontaktade en lärare inom vårt kontaktnät för att se om det fanns ett intresse att delta 

i vår studie. Kontakten skedde via mail, varav första mailet innehöll en förfrågan om 

intresse att delta i vår studie. Läraren i fråga besvarade vår förfrågan och var villig att 

delta. Det bokades tid för genomförande av lärarintervjun och ett samtyckesbrev (se 

Bilaga A) till elevernas föräldrar/vårdnadshavare bifogades i det andra mailet. Brevet 
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innehöll information om studien samt en förfrågan om tillåtelse att intervjua deras barn. 

Efter lärarintervjun bestämdes tid för elevintervjuerna.  

 

5.4.2 Genomförande av intervjuer 

I studien genomfördes två typer av intervjuer: lärar- och elevintervju. I följande avsnitt 

kommer de två typerna att beskrivas enskilt. 

 

5.4.2.1 Lärarintervju 

Intervjun med läraren genomfördes i lärarens klassrum och inleddes med information 

om studiens syfte och om de rättigheter som gäller för deltagande i studien. Därefter 

efterfrågades tillstånd att få spela in intervjun, vilket godkändes av läraren. Vi använde 

både en ipad och en dator som ljudupptagning för att minimera risken att tekniken 

skulle orsaka några problem för oss.  

 

Intervjuguiden (se Bilaga B) för lärarintervjun innehöll två teman. Det första temat 

innehöll frågor gällande lärarens uppfattningar och erfarenheter av bråkundervisning, 

både kring den egna undervisningen samt om generella uppfattningar av bråk. Det andra 

temat innehöll frågor som berörde lärarens erfarenheter av elevers svårigheter och 

missuppfattningar i bråk. Frågorna kring lärarens egen undervisning ställdes för att 

skapa en bild av vilken typ av undervisning eleverna haft och även skapa ett underlag 

inför elevintervjuerna. Resterande frågor, vilka rörde lärarens uppfattningar av bråk 

samt erfarenheter av elevers svårigheter och missuppfattningar inom bråk, ställdes för 

att kunna jämföras med elevernas svar. 

 

5.4.2.2 Elevintervjuer 

Efter lärarintervjun valdes, i samråd med läraren, fyra av eleverna i klassen ut för 

intervjuer. Dessa elevers föräldrar hade gett sitt godkännande till elevernas deltagande i 

studien. Intervjuerna genomfördes i ett av grupprummen på skolan, en för eleverna 

bekant miljö. Detta då eleverna skulle känna sig trygga för att på så vis skapa bättre 

förutsättningar för en lyckad intervju (Denscombe, 2016).  

 

Varje elevintervju inleddes med att vi berättade kort om studiens syfte och vad elevens 

roll i undersökningen innebar. En förfrågan om tillåtelse att spela in intervjun ställdes 

och eleven informeras om hur inspelningen skulle komma att användas. 

Elevintervjuerna spelades med hjälp av ipads.  

 

Intervjuguiden (se Bilaga C) för elevintervjuerna innehöll två teman. Det ena temat 

berörde elevens uppfattningar och erfarenheter av bråk och det andra temat innehöll 

räkneuppgifter som eleverna fick räkna ut och sedan besvara följdfrågor kring deras 

tankeprocess vid genomförandet. Räkneuppgifterna med tillhörande följdfrågor gjordes 

för att synliggöra eventuella svårigheter och missuppfattningar hos eleverna. Frågorna 

kring elevens uppfattningar och erfarenheter av bråk ställdes för att kunna jämföras med 

lärarens svar. 

 

5.4.3 Konstruktion av räkneuppgifter  

När vi konstruerade räkneuppgifterna (se Bilaga D) till elevintervjuerna utgick vi från 

fyra av de aspekter som Löwing (2008) beskriver att bråket förekommer i: bråk som tal, 

bråk som del av helhet, bråk som del av antal och bråk som proportion eller andel. Vi 

knöt sedan dessa aspekter till kända svårigheter som nämns i tidigare forskning och 

formulerade därefter testets uppgifter. Detta tillvägagångssätt valdes för att testa 

elevernas grundläggande kunskaper inom bråk.   
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Uppgift 1 konstruerades med syftet att testa elevernas förmåga att gestalta bråk på olika 

sätt, och då med representationsformer i fokus. Uppgift 2 och 3 kopplades till aspekten 

bråk som del av helhet och syftet var att testa elevernas förmåga att bestämma och 

benämna delar i en given helhet. När vi konstruerade uppgift 4, 5, 9 och 10 utgick vi 

från aspekten bråk som tal. Uppgift 6 och 7 är konstruerade utifrån aspekten bråk som 

del av antal. Syftet med de uppgifterna är att testa elevernas förmåga att dela in en 

mängd objekt i delar. Uppgift 8 och 11 testade elevernas förmåga att se bråktal i relation 

till något. Den aspekt som behandlades var bråk som proportion eller andel. 

 

5.5 Bearbetning av data 

När intervjuerna var genomförda säkerhetskopierade vi allt material för att 

säkerhetsställa att det inte skulle försvinna, vilket Denscombe beskriver som ett viktigt 

steg i bearbetningsprocessen (2016). Författaren beskriver även vikten av att organisera 

kvalitativ data innan den analyseras och därför transkriberade vi intervjuerna i sin 

helhet. På så vis skapas en tydligare överblick av den insamlade datan och därmed ges 

bättre förutsättningar för vidare analys (Denscombe, 2016). Därefter lästes 

transkriberingarna igenom flertalet gånger av oss båda. Även detta steg förespråkas av 

Denscombe (2016). 

 

5.6 Analysmetod 

Analys av intervjuer enligt den fenomenografiska ansatsen kan enligt Starrin och 

Svensson (1994) delas upp i fyra faser. Den första fasen innebär att läsa och bekanta sig 

med den insamlade datan för att på så vis skaffa sig en helhetsbild över materialet. Fas 

två innefattar att urskilja likheter och skillnader i deltagarnas utsagor. Därefter inleds fas 

tre, vilket innebär att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier. Slutligen, i fas 

fyra, ska den underliggande sammansättningen i kategorisystemet studeras (a.a.). 

Dessa faser har tagits i anspråk under analysarbetet i denna studie. Fas ett inleddes 

under transkriberingen av intervjuerna, då båda lyssnade igenom inspelningarna av 

intervjuerna och läste igenom transkriberingarna flera gånger. På så vis införskaffades 

ett helhetsintryck av materialet. En diskussion fördes kring innehållet för att synliggöra 

eventuella feltolkningar och tolkningar av deltagarnas utsagor. Därefter inleddes fas två, 

vilken innefattade att inledningsvis markera de utsagor i transkriberingarna som var 

relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor. Det innebar att vi sorterade materialet 

utifrån tre olika kategorier: uppfattningar och erfarenheter, svårigheter och 

missuppfattningar och undervisning. Detta gjordes med hjälp av markeringspennor i 

olika färger och där varje färg symboliserade en kategori. Respektive intervju 

sammanfattades sedan genom att meningsbärande citat lades över till ett annat 

dokument. Detta tillvägagångssätt gav oss en grov uppdelning av materialet och 

information som inte var relevant för studiens syfte sorterades bort. Här gjordes även 

valet att presentera lärarintervjun och elevintervjuerna separat i resultatdelen. Valet 

baserades på att det ansågs att det skulle ge en tydligare överblick av resultatet om en 

del presenterade lärarens perspektiv av frågeställningen och den andra delen elevernas. 

De olika intervjuerna bearbetades således separat. Vidare påbörjades fas tre där 

beskrivningskategorier skulle formuleras utifrån deltagarnas uppfattningar inom varje 

kategori. Beskrivningskategorierna som formulerades blev: uppfattningar av 

bråkbegreppet, erfarenheter och uppfattningar av bråkundervisning samt 

missuppfattningar och svårigheter. Varje kategori belystes således ur lärarens och 

elevernas synvinklar, men analysen utgjordes sedan av båda perspektivens utsagor för 

att på så vis besvara frågeställningen. Analysen byggde på vad deltagarna uttryckte när 
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de tänkte och uppfattade och hur de uppvisade detta genom ord. Därefter analyserades 

elevernas räkneuppgifter och de utsagor som var kopplade till varje uppgift för att 

identifiera svårigheter och missuppfattningar. Vi tittade både på de nedtecknade svaren 

samt hur eleverna beskrev sina tankegångar. Under arbetet med kategoriseringen 

diskuterades utsagorna för sig för att säkerställa vilken kategori den skulle komma att 

tillhöra. Detta gjordes genom att söka efter, för kategorin, meningsbärande ord och citat. 

I och med detta inleddes fas fyra då diskussionen kring kategoriseringen även innehöll 

diskussioner kring vad varje kategori skulle innefatta.  

 

Slutligen gjordes en sammanfattande analys av både lärarens och elevernas 

uppfattningar och erfarenheter samt elevernas uppvisade svårigheter och 

missuppfattningar för att på så vis synliggöra kritiska aspekter i lärandeobjektet i 

enlighet med variationsteorin. 

 

5.7 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Denscombe (2016) poängterar vikten av att forskare till en kvalitativ studie i största 

möjliga utsträckning styrker att den insamlade datan är trovärdig. Trovärdigheten av en 

studie innebär att den empiri som samlats in överensstämmer med verkligheten och att 

den besvarar studiens frågeställning.  

 

Tillförlitlighet i en kvalitativ studie innebär att forskaren ska återge, beskriva och 

argumentera för att alla steg och metoder i arbetsprocessen har genomförts på ett 

korrekt sätt (Denscombe, 2016). Andra forskare ska lätt kunna följa arbetsgången och se 

hur forskaren kommit fram till de slutsatser och resultat som presenteras (a.a). I denna 

studie innebär det bl.a. att intervjuerna ska kunna upprepas av en annan forskare, och att 

liknande resultat ska uppnås. För att detta ska vara möjligt har arbetsgången för arbetet 

beskrivits och de intervjuguider som följts under intervjuerna finns bifogade.Det finns 

även beskrivet hur den insamlade empirin har behandlats och analyserats. En aspekt 

som kan ha inverkan på denna studies tillförlitlighet, är att intervjuerna var 

semistrukturerade och att deltagarna gavs möjlighet att utveckla och reflektera över sina 

svar. Det går därför inte att helt säkerställa huruvida en annan intervjuare hade fått 

samma svar då den sociala kontext, i vilken intervjun ägde rum, aldrig går att återskapa 

till fullo (Denscombe 2016). En ytterligare aspekt som kan påverka respondentens svar 

vid intervju är den personen som genomför intervjun. Det är viktigt att personen i fråga 

är noga med att inte påverka respondenten med egna tankar eller värderingar under 

intervjun.  Det finns dock risk att forskare till kvalitativa studier blir alltför uppslukade 

av den intervjuades uppfattningar och svar att den kritiska distans som är nödvändig går 

förlorad (Denscombe 2016). Vi försökte att undvika detta i största möjliga utsträckning 

genom att vi förklarade för eleverna innan intervjuerna att det inte fanns några rätt eller 

fel svar på våra frågor och att vi inte skulle rätta det de sa eller gjorde under intervjun 

eller svara på några frågor, utan att vi bara var intresserade av deras tankar. Vi försökte 

även att inte stressa fram elevernas svar eller påverka deras svar genom att ställa 

ledande frågor.  

 

Denscombe (2016) skriver att forskare i kvalitativa studier, likt denna, ska bearbeta 

frågan huruvida resultatet går att omsätta till andra liknande fall. Fokus i denna studie är 

att synliggöra uppfattningar och erfarenheter samt svårigheter och missuppfattningar 

och dessa kan skifta från person till person. Eftersom studien är genomförd i en specifik 

klass går det därför inte att svara för huruvida resultatet skulle bli detsamma om 

undersökningen skulle genomföras i en annan klass eller i större utsträckning. Däremot 
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kan studiens resultat ge en inblick i hur lärare och elever kan tänka och uppfatta bråk 

samt vilka svårigheter som kan förekomma i en klass. 

 

5.8 Etiska överväganden 

Inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning måste vissa etiska överväganden 

uppmärksammas inför forskningens genomförande. Vetenskapsrådet (2002) formulerar 

fyra krav som måste beaktas vid forskning som innefattar människor: informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I detta avsnitt 

kommer vi att presentera de etiska överväganden som tagits till hänsyn vid 

empiriinsamlingen. 

 

5.8.1 Informationskravet  

För denna studie innebar informationskravet att de intervjuades i förhand blev 

informerade om vad medverkan i studien skulle komma att innebära, studiens syfte, 

samt villkor för deltagandet. Detta gjordes via ett mail till läraren, ett samtyckesbrev till 

föräldrarna, muntligt via läraren till eleverna och i inledningen av intervjuerna. 

Deltagarna underrättades om att deltagandet var frivilligt och att det var fritt att avbryta 

sin medverkan när som helst. Ytterligare information framfördes om att de uppgifter 

som samlas in via intervjuerna enbart skulle användas till studien. Slutligen 

informerades deltagarna om var studien kommer att publiceras. 

 

5.8.2 Samtyckeskravet 

Ett annat krav att ta hänsyn till är samtyckeskravet, vilket innebär att samtycke ska 

anskaffas från de personer som väntas delta i studien. Eftersom eleverna i den här 

studien var under 15 år krävdes inhämtande av tillstånd för deltagande från elevernas 

föräldrar/vårdnadshavare. I det samtyckesbrev som skickades ut fanns en talong som 

elevernas föräldrar/vårdnadshavare fick fylla i att de gav sitt tillstånd för deltagande i 

undersökningen. Denna talong samlades in av läraren, som sedan gav dem till oss. 

 

5.8.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien ska hållas anonyma och i denna 

studie uppfylldes detta genom att inga riktiga namn användes. Läraren benämndes 

enbart som läraren och eleverna benämns med de fiktiva namnen Klas, Lovisa, Fatima 

och Robin. Även denna information delgavs i samtyckesbrevet och repeterades muntligt 

innan intervjuerna genomfördes. 

 

5.8.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet behandlar hur personliga uppgifter om deltagare i studien ska hanteras. 

Det innebär att de uppgifter som samlas in enbart får användas i forskningssyfte. I 

denna studie har deltagarna blivit informerade om hur deras uppgifter behandlas via det 

brev som skickades ut samt vid inledningen av intervjuerna. De personuppgifter som vi 

har samlat in är elevernas för- och efternamn och vårdnadshavarnas underskrifter i 

samtyckesbreven. Dessa brev förvaras i säkerhet, både i pappersform och inscannade på 

dator. 

 

5.8.5 Intervju med barn 

Ytterligare ett etiskt övervägande gjordes i samband med elevintervjuerna, då vi valde 

att genomföra intervjuerna med bara en vuxen närvarande i rummet. Cederborg (2000) 

skriver att det är viktigt att ta hänsyn till att maktrelationen mellan en vuxen och ett barn 

inte är jämlik och ifall två vuxna befinner sig i rummet kan barnet känna sig underlägset 
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och utsättas för mer press än nödvändigt. Cederborgs (2000) bok är egentligen skriven 

för personer som genomför utredningsarbete med barn, men vi ansåg att vi kunde 

applicera författarens tankar till vår studie.  

 

6 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultat och analys av den insamlade empirin. Avsnittet har 

delats upp i kategorier baserade på studiens två forskningsfrågor: 

 Vad har lärare och elever för erfarenheter och uppfattningar av bråk och 

bråkundervisning? 

 Vilka eventuella missuppfattningar och svårigheter förekommer när elever 

arbetar med bråk? 

 

Inledningsvis presenteras resultatet från lärarens och elevernas uppfattningar och 

erfarenheter av bråk, följt av en analys av dem. Därefter presenteras elevernas felsvar på 

räkneuppgifterna, med en efterföljande analys. Slutligen görs en sammanfattande analys 

där de kritiska aspekterna som identifierats presenteras. Läraren benämns i texten som 

läraren och eleverna kallas för Klas, Lovisa, Fatima och Robin. Citat från intervjuerna 

som anses tydliggöra deltagarnas tankar finns med för att styrka resultatet.  

 

6.1 Lärarens och elevernas uppfattningar och erfarenheter av bråk och 

bråkundervisning 

I detta avsnitt presenteras lärarens och elevernas uppfattningar och erfarenheter av bråk. 

Avsnittet är uppdelat i lärarens respektive elevernas utsagor. Avslutningsvis presenteras 

en analys av resultatet. 

 

6.1.1 Lärarens uppfattningar och erfarenheter av bråk och bråkundervisning 

I detta avsnitt presenteras lärarens uppfattningar och erfarenheter av bråk. Avsnittet är 

utifrån lärarens utsagor uppdelat i tre beskrivningskategorier. 

 

6.1.1.1 Lärarens uppfattningar av bråkbegreppet 

Läraren uttryckte att hens spontana uppfattning om bråk är att det är lätt till att börja 

med då det är väldigt konkret, men att det snabbt blir svårt. Hen anser att det blir för 

abstrakt och att det då blir svårt för många elever. Hen anser att det är en fråga om 

mognad och att många elever inte är har förmågan att tänka på den abstraktionsnivån 

som bråk kräver.  

 
Eleverna tycker att det är så lätt för att man ofta utgår kanske från något konkret. 

En chokladkaka eller en pizza eller någonting och det blir så konkret när man 

delar lika stora delar. 
 

Läraren upplever att hens uppfattning av bråk inte speglar elevernas och att hen därför 

har funderat på varför eleverna kan tycka att det är så svårt. Hens egen teori är att det är 

en fråga om mognad och att eleverna inte är redo för den typen av abstrakt matematik 

ännu.  

 
Jag tycker att det är konkret, jag tycker inte det är svårt själv att se kopplingen 

till det mer teoretiska. Men eleverna gör det och jag har funderat på det också, 

“varför är det så svårt?”. För det är ju svårt. [...] Jag tror att det är en 

mognadssak. Jag tror inte att det är lika svårt om två år, utan jag tror helt enkelt 

att man går fram lite för snabbt. 
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6.1.1.2 Lärarens erfarenheter och uppfattningar om elevers svårigheter i bråk 

Läraren beskriver att hens erfarenheter är att elevers svårigheter i bråk uppstår när 

matematiken blir för abstrakt. 

 
Så det känns som att det är väldigt lätt i början och sen blir det ganska snabbt 

svårt att förstå om det är abstrakt. [...] Konkret material, lätt att förstå. Koppla till 

abstrakt tänkande, svårt.  
 

Läraren säger att jämföra och att storleksordna bråk är abstrakta operationer som ofta är 

svårt för eleverna. Hen säger att så länge man använder konkret material som stöd är det 

lätt, men när materialet plockas bort blir det genast svårt.  

 

Läraren kopplar även elevers svårigheter till bråktalens form, att sättet man skriver det 

på förvirrar många elever. Hen säger även att oavsett svårighetsgrad kan många elever 

har svårt när de ska uttala bråket, att de ofta kan vända på siffrorna.  

 
[...] och att man tycker att det är konstigt, det här hur man skriver bråk. Att man 

skriver en etta och streck, bara det är konstigt. Att det ser konstigt ut “Vad är det 

här för någonting?” liksom, så. [...] Även när det är såhär lätt så kan de säga till 

exempel alltså vända på det och säga tre endelar istället för en tredjedel. [...] alltså 

vända på det när man säger det och då sker det ju redan på den här nivån där det 

är lätt, att man tycker att det ser svårt ut, att man skriver det svårt. Att man inte 

förstår vad strecket är för någonting. 
 

Läraren uttrycker att vissa elever uppvisar svårigheter i arbetet med bråk i blandad form. 

Många elever  Hen menar även att det matematiska språket kan påverka förståelsen av 

det matematiska innehållet, på så sätt att elever inte förstår vad som menas med blandad 

form.  

 
[...] Det tyckte de var svårt i början, blandad form. Att dela upp i det i hela och 

delar och tvärtom. [...] Och jag tror att mycket är också, språket, det har vi pratat 

om i matte. Det är mycket språk. “Vadå blandad?”, alla namnen gör ju också att 

det lite kör ihop sig. “Men vad var det nu då?”. “Hur var det nu med bråkform 

och blandad form?”. 
 

6.1.1.3 Lärarens erfarenheter och uppfattningar av bråk undervisning 

Läraren beskriver sin bråkundervisning som väldigt konkret i början och att de jobbar 

mycket med laborativt material. Läraren uttrycker även att hen pratar mycket matematik 

i sin undervisning och uppmuntrar eleverna att ta del av och lära av varandras olika sätt 

att tänka. Läraren motiverar detta med att hen anser att eleverna är olika och lär på olika 

sätt och därför behöver ges möjligheten att höra olika förklaringar av bråk. Hen ger ett 

exempel där eleverna fått utrymme att jämföra och undersöka olika storlekar på bråk på 

egen hand.  

 

Läraren beskriver också att de tränar på olika lösningsstrategier till uppgifter en gång i 

veckan. Hen brukar gå igenom en specifik strategi tillsammans med eleverna, 

exempelvis lösa uppgifter med hjälp av att rita bilder, och sedan får eleverna träna på att 

använda denna lösningsstrategi. Genom att ge eleverna många olika strategier för att 

lösa uppgifter är förhoppningen att eleverna ska utveckla förmågan att kunna välja 

lämpliga strategier till olika uppgifter.  
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Läraren beskriver att hen använder mycket laborativt material när hen arbetar med bråk 

i klassrummet. Hen beskriver bl.a. att de inledningsvis har jobbat mycket med 

bråkcirklar, ett konkret material med cirklar i skumgummi som är uppdelade i olika 

delar och som går att fästa på tavlan. Läraren beskriver även att de har vikt papper för 

att dela upp figurer i delar och att de har använt sig av bråkplank när eleverna ska träna 

på att jämföra och storleksordna bråk.  

 

Läraren beskriver arbetsprocessen när ett nytt moment introduceras som väldigt konkret 

och att de använder sig av mycket laborativt material. När läraren säger såhär i följande 

citat syftar hen på ett särskilt typ av laborativt material. 

 
Vi tänker såhär, vi måste ju visa att en fjärdedel kan vara olika mycket beroende på 

helheten. Så börjar vi med grunderna såhär, enkelt ju. Det är ju konkret. Så vi börjar 

väldigt, väldigt, väldigt laborativt. Och sen, mycket på tavlan, man får bygga själv 

och komma fram och visa.  
 

På frågan om läraren använder olika typer av representationsformer till samma innehåll 

svarar hen att hen brukar försöka att variera representationsformerna. Detta gör läraren 

för att visa för eleverna att bråk inte alltid förekommer i samma skepnad, utan kan se ut 

på många olika sätt.   

 
Ja det försöker jag nog tänka på ett par olika sätt i alla fall, så att man inte tror att 

fjärdedelar alltid är runda. [...] För det blir ju lätt att man fastnar. Pizzastuket eller 

att man fastnar i chokladkakan eller någonting sånt. 
 

En annan representationsform som läraren nämner är bilder. Hen använder mycket 

bilder för att gestalta olika bråk men hen lär även ut att rita bilder som 

lösningsstrategi till olika uppgifter.  

 

På frågan om hur läraren bemöter elevers svårigheter i bråk svarade hen att hen brukar 

“gå tillbaka” till det grundläggande och konkreta. Läraren förtydligade detta argument 

med att berätta att hen anser att när abstraktionsnivån blir för hög för eleven krävs det 

repetition av de grundläggande kunskaperna. Hen beskriver förståelsen för bråk som en 

progression, där varje steg i utvecklingen är nödvändigt för att lägga grunden inför 

nästa.  

 

När eleverna lär sig hantera en högre abstraktionsnivå av bråk menar läraren att man kan 

ge dem strategier för att själva utveckla sin förståelse.  

 
Att jämföra bråk är ju svårt “vilket är störst och minst?”. Men [...] när man då lär 

dem sen att dem själva försöker se mönster “hur ska jag göra för att det ska bli 

lätt att jämföra bråken?”.  
 

6.1.2 Elevernas erfarenheter och uppfattningar av bråk och bråkundervisning 

I detta avsnitt presenteras elevernas erfarenheter och uppfattningar av bråk. Avsnittet är 

indelat i två beskrivningskategorier. 

 

6.1.2.1 Elevernas uppfattningar av bråkbegreppet 

Samtliga elever uttryckte att de uppfattar bråk som att man delar upp saker och gav 

exempel på att dela pizzor och olika geometriska figurer i delar. 
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Eh… typ en pizza, om man… till exempel hälften är uppäten så är det en halv. 

(Lovisa) 

 

Eleverna hade svårt att ge exempel på när de använder bråk i sin vardag. Samtliga 

uppfattade bråk som något man bara jobbar med på mattelektionerna i skolan. En av 

eleverna gav ett exempel på när han brukade använda bråk hemma, men kunde inte 

förklara hur. 

 
Ute ibland när man hjälper till och så. [...] Mäter och skriver upp och så. (Robin) 

 

Två av eleverna gav exempel på att man kan använda bråk när man delar upp saker: 

 
Typ om man ska dela en hög med kulor så kanske den ena får en fjärdedel och 

den andra en tredjedel. (Klas) 
Ja, när man ska dela upp något. [...] Eh, äpplen och sånt. (Lovisa) 

 

En elev gjorde även koppling mellan bråk och procent för att koppla det till sin 

vardag. 

 
Eh… Man kan ju koppla det till, vad heter det… Procent och sånt också. Det 

använder man ju när man handlar. (Lovisa) 
 

När eleverna skulle beskriva vad bråk är och hur det kan se ut, kopplade samtliga bråk 

till geometriska former eller objekt. Rektanglar, kvadrater och cirklar är former som 

återkom i deras svar. Tre av eleverna kopplade även bråk till pizza som ett geometriskt 

objekt. När Robin förklarade hur han svarade på uppgift 1, beskrev eleven hur han 

tänkte när han ritade en cirkel för att visa ¾. Eleven sa: “Och sen där har jag målat en 

cirkel och så har jag tagit bort en pizzabit kan man säga”. Till frågan “hur kan ett bråk 

se ut?” svarade två av eleverna: 

 
Typ en pizza som är delad i olika delar. (Klas) 
 

Typ en pizza, om man… till exempel hälften är uppäten så är det en halv. (Lovisa) 
 

När eleverna får beskriva vad de uppfattar som svårt med bråk svarade två av eleverna 

är det är svårt att göra om bråk till procent och decimaltal. 
 

Ja det kan ju vara både att det är svårt att förstå procenten och decimaltalen när 

man ska göra om bråken. (Fatima) 
 

 

6.1.2.2 Elevernas uppfattningar och erfarenheter och bråkundervisning 

När eleverna fick prata om sina erfarenheter av undervisning i bråk berättade samtliga 

att de hade fått arbeta med olika geometriska figurer, delar, decimaltal och procent. De 

beskrev både arbete i matteboken och övningar där de fått arbeta med konkret material. 
 

Ja asså oftast när vi använder bråk så skriver vi bara i vår bok, men sen någon gång har vi 

haft en fyrkant som vi har klippt ut. (Fatima) 
 

Samtliga elever gjorde kopplingar till procent när de fick berätta om sin 

bråkundervisning. Nedan framställs två exempel från elevernas utsagor. 
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Vi har mycket såhär i läxa och då är det ofta ett batteri och då ska vi skriva hur 

mycket procent det är. (Fatima) 

 
Det var några såna där figurer och så till exempel hur mycket procent är en ruta av 

10 st. och då är det 10 %. (Robin) 
 

Vid frågan om vilket material de brukar använda i bråkundervisningen nämnde eleverna 

bl.a. att de fått vika papper, jobba med datorprogram, klippa ut delar av figurer och 

räkna i matteboken. En elev nämnde även centikuber och bråkcirklar. 
 

Vi hade papper och så vek vi dom såhär. Och sen så. Och då är det ju halva och 

sen viker man en gång till och så blir det en fjärdedel så på något sätt… så. Så här 

blir det en fjärdedel så och så kan man hålla på och vika så. (Robin) 
 

6.1.3 Analys  

När läraren pratade om sina uppfattningar om bråk uttryckte hen åsikter om att bråk kan 

bli för abstrakt för eleverna. Läraren kopplar svårigheterna med det abstrakta till 

elevernas mognad och anser att man går för snabbt fram i undervisningen. Mycket av 

det läraren uttrycker i intervjun stämmer överens med det vi har läst om i den tidigare 

forskningen kring bråk. Både Malmer (2002) och Engström (1997) kopplar elevers 

svårigheter till bråkets abstraktionsnivå och Engström (1997) lyfter barnets mognad 

som en grund till svårigheterna. Lärarens åsikt om att eleverna inte alltid är redo för det 

abstrakta tänkandet och att hen då går tillbaka i undervisningen och försöker bygga på 

de grundläggande kunskaperna stöds av Engström (1997). Författaren skriver att det är 

lärarens uppgift att hitta verktyg för att hjälpa eleven att utveckla sitt tänkande.  

 

Eleverna hade svårt med att sätta ord på sina uppfattningar om bråk, men den 

övergripande uppfattningen var att “det är något som man delar”. Detta tyder på att 

eleverna ser på bråk som “del av helhet”, vilken är en av de aspekter av bråket som 

Löwing (2008) lyfter. När de sedan fick frågan om när de använder bråk i sin vardag 

hade de svårt att beskriva tillfällen när de använder bråk. De uttryckte att de bara 

använde bråk på mattelektionerna i skolan. Detta kan kopplas till Löwing (2006) som 

beskriver att bråk inte förekommer i samma utsträckning i dagens samhälle. Löwing 

(2006) menar att anledningen till att bråk har fått mindre betydelse är för att decimaltal 

och procent fått en allt större “roll”.  Även detta påstående går att koppla till elevernas 

utsagor då samtliga gjorde tydliga kopplingar mellan bråk, procent och decimaltal. 

Några av eleverna uppvisade svårigheter i att särskilja bråk från procent och decimaltal. 

Exempelvis gav de exempel på räkneuppgifter innehållande procent när de ombads att 

ge exempel från bråkundervisningen i skolan. Eftersom eleverna hade svårt att uttrycka 

sina uppfattningar om bråk på något annat sätt än “något som man delar”, samt att 

koppla det till vardagliga situationer tyder det på att de ännu inte har utvecklat full 

förståelse för bråkets mångfacetterade förekomst, vilket enligt Charalambous & Pitta-

Pantazi (2007) är en vanligt förekommande problematik inom bråkundervisningen.  

 

Vidare berättade läraren att hens erfarenhet är att elever ofta har svårt att jämföra och 

storleksordna bråk samt bråk i blandad form. Hen uttryckte att så länge det finns 

konkret material som stöd går det lätt, men när materialet plockas bort blir det svårt. 

Detta går att koppla till att eleverna har svårt att urskilja bråk som tal (Löwing, 2008). 

Denna svårighet grundar både Behr et. al. (1983), McIntosh (2015), Engström (1997) 

och Van Steenbrugge et. al. (2014) i elevers bristande taluppfattning och avsaknad av 

kunskaper kring skillnader mellan naturliga och rationella tal. Läraren diskuterar även 

bråkets form som en påverkande faktor vid elevers bråkinläraning. Även detta styrks av 
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McIntosh (2015) och Engström (1997) som båda säger att elever ofta har svårt för att 

förstå bråktalens innebörd då de skrivs på ett annorlunda sätt jämfört med de naturliga 

talen. Författarna menar att elevernas erfarenheter från de naturliga talen ställer till det 

när de ska lära sig tal i bråkform (McIntosh, 2015; Engström, 1997). Läraren berättade 

att elever ibland kan ha svårt att uttala bråken för att de blandar ihop nämnaren med 

täljaren. Detta lyfter både McIntosh (2015) och Yearley och Bruce (2014) som en 

vanligt förekommande svårighet. Författarna kopplar svårigheten till att eleverna inte 

har en fördjupad förståelse för sambandet mellan täljaren och nämnaren (McIntosh, 

2015; Yearley & Bruce, 2014).  

 

Representationsformer är något som återkommer i den forskning om bråk som vi har 

läst. Genom analys av lärarens utsagor framgick det att läraren bygger en stor del av sin 

bråkundervisning kring olika representationsformer och då främst konkret material. 

Detta förespråkas av Malmer (2002) som lyfter att elever behöver stöd i form av 

representationsformer för att utveckla sitt abstrakta tänkande. Läraren beskriver även 

hur hen brukar gå tillbaka till de grundläggande kunskaperna inom bråk om hen 

upptäcker att någon elev tycker att det är svårt. Detta tillvägagångssätt styrks av Löwing 

(2008) som menar att elever behöver behärska vissa grundläggande kunskaper för att 

kunna gå vidare i sin förståelse för bråk.  

 

När läraren diskuterade användandet av flera representationsformer inom samma 

matematiska innehåll, förklarade hen att hen brukar försöka använda flera olika så att 

eleverna inte ska fastna i “pizzastuket eller att [de] fastnar i chokladkakan eller 

någonting sådant”. Detta går att koppla till Zhang et. al. (2009), där författarna menar att 

användandet att geometriska figurer som representationsform inte alltid är gynnsam för 

elevernas kunskapsutveckling. De menar att eleverna begränsas av att endast använda 

geometriska figurer som representationsform, då det kan resultera i att de alltid ser tal i 

bråkform utifrån cirklar eller rektanglar. Samtliga av eleverna uttryckte uppfattningar 

om bråk som olika geometriska figurer och pizzor. Detta behöver nödvändigtvis inte 

betyda att de bara förknippar bråk med geometriska figurer, men det tyder på att det är 

den representationsform som ligger dem närmast till hands. Som nämndes ovan, kan 

man se användandet av geometriska figurer som representationsform som något som 

begränsar elevernas kunskapsutveckling. Man kan även se representationsformen 

utifrån Malmers tankar (2002) och tolka användandet av geometriska former som något 

positivt, där läraren har skapat en stark “konkret grund” för eleverna, med 

förhoppningen om att de ska kunna skapa en vidare förståelse för abstrakt bråkräkning.  

 

Läraren nämner även några specifika material och metoder som använts i 

undervisningen, bl.a. bråkcirklar, bråkplank och pappersvikning. Dessa arbetssätt 

återges även i elevernas utsagor kring deras erfarenheter av bråkundervisning. 

Användningen av dessa representationsformer förespråkas av forskningen. Pearn (2007) 

diskutera dessa tre representationsformerna och anser att de är gynnsamma att använda i 

undervisning av bråk. Användningen av bilder som metod i undervisningen är en annan 

representationsform som förespråkas av bl.a. Rau, Aleven och Rummel (2014). Läraren 

nämner att hen använder bilder både som stöd till undervisningen och som 

lösningsstrategi till uppgifter.  

 

Läraren berättade även att hens undervisning ibland består av att eleverna ges utrymme 

att undersöka, jämföra och storleksordna bråk på egen hand. Att ge elever sådan 

utrymme är något som Cramer, Post och DelMas (2002) framhåller, då de menar att 
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elever bör uppmuntras att utforska bråk på egen hand för att utveckla sin förståelse för 

bråk och rationella tal. 

 

När läraren diskuterar olika lösningsstrategier nämner hen att de ofta arbetar med olika 

strategier i form av olika representationsformer. Läraren menar att de arbetar med flera 

olika representationer med förhoppningen att eleverna själva ska kunna tillämpa 

relevanta strategier till uppgifter i bråk. Panaoura et. al. (2009) nämner att elever bör 

utveckla en förmåga att kunna växla mellan olika representationsformer för att kunna ta 

del av ett matematiskt innehåll, och på så sätt få goda förutsättningar för att kunna ta del 

av olika matematiska innehåll. Lärarens arbetssätt går även att koppla till Fonger, Tran 

och Elliotts (2015) tankar om elevers förmåga att använda flera representationsformer i 

sina tankeprocesser för att kunna arbeta med och kommunicera matematik. 

 

6.2 Missuppfattningar  och svårigheter som förekommer när elever 

arbetar med bråk 

I detta avsnitt presenteras de felsvar som eleverna gav när de räknade och förklarade 

sina tankegångar. Därefter presenteras en analys av svaren för att identifiera svårigheter 

och missuppfattningar. Eftersom studiens fokus ligger på att identifiera svårigheter och 

missuppfattningar har de uppgifter där alla elever svarat rätt inte tagits med. 

 

6.2.1 Missuppfattningar och svårigheter utifrån räkneuppgifterna  

När Robin skulle besvara uppgift 1 och rita 3/4 på olika sätt ritade han figurer indelade i 

tre delar. När han skulle förklara sina bilder sa han: 

 
Det är en fyrkant som jag har tagit väck en del på. Och sen där har jag målat en 

cirkel och tagit bort en pizzabit kan man säga. Och sen där är en rektangel i tre 

delar. (Robin) 
 

På uppgift 2 ansåg Robin att deluppgift C är 2/8. Som förklaring på hur han kom fram 

till detta svarar han att halva C måste vara 1/8 eftersom A är 1/4 , hela C blir då 2/8. 

 

När Fatima skulle besvara uppgift 3 valde hon att rita till en fjärdedel för att markera 3/4 

av rektangeln istället för att fokusera på den befintliga figuren. Hon uttryckte att de 

aldrig gjort något liknande tidigare och att hon därför inte kunde göra på något annat 

sätt. Då Robin skulle markera 3/4 av rektangeln ansåg han först att rektangeln redan var 

indelad i 3/4 . När han ombads att göra indelningen själv delade han upp den i tre nya 

delar. När han sedan ombads att förklara sina tankar blev svaret “Där är ju en och där är 

två och där är tre”.  

 

På uppgift 4 kunde Robin inte placera ut talen på rätt plats på tallinjen och kunde inte 

heller förklara hur han tänkte när placeringen gjordes. Han uttryckte att han såg ett 

samband mellan femtedelar och tiondelar men kunde inte utveckla sin tanke längre än 

så.  

 

När Robin svarade på uppgift 5, deluppgift E, sa han att 5/6 och 7/8 är lika stora med 

motiveringen att båda talen är en del ifrån en hel. Klas ansåg att 5/6 är större än 7/8 och 

förklarade att “sjättedelar är större än åttondelar”. Lovisa hade samma uppfattning och 

svarade: “5/6 för den har större bitar”.  

 

På uppgift 8 svarade både Klas och Fatima, på deluppgift B, att 3/4 av 3 meter är lika 

långt som 3/4 av 4 meter. Eleverna resonerade att bråken var lika stora och därför var de 



  
 

24 

lika långa. På deluppgift D svarade Lovisa att 1/4 av 4 meter är längre än 1/2 av 3 

meter. När eleven ombads att förklara hur hon tänkte svarade eleven “jag tror att den är 

närmre [en hel] men jag är osäker”. 

 

När Lovisa arbetade med uppgift 10 förkortade hon bråken genom att halvera. Hon kom 

till ett bråk där det inte längre gick att halvera. När Lovisa fick frågan “kan du göra 

något annat än halvera nu när du kommit dit?” svarade hon “hmm, man kanske kan ta… 

Nej, jag vet inte riktigt”. När Robin skulle förkorta bråket fortsatte han förkorta längre 

än vad som var möjligt. Med detta menas att eleven fortsatte förkorta heltalen även när 

de gick över till decimaltal.  

 

På uppgift 11 kunde Lovisa inte komma fram till något svar. Hon ritade en bild där hon 

målade upp alla äpplen och hon ringade in 4 äpplen i Annas hög, men kunde inte 

förklara vilken metod hon använde. När hon skulle ta reda på hur många gröna äpplen 

Leo hade kunde hon inte välja en beräkningsmetod, och valde istället att inte ge något 

svar på frågan. När Robin skulle lösa uppgift 11 ansåg han att Leo hade flest gröna 

äpplen. Han räknade ut att 1/3 av 12 är fyra genom att dividera 12 med 3. För att räkna 

till 1/5 av 20 ritade eleven en bild för att komma fram till svaret och fick då fram att 1/5 

av 20 är 5. Detta innebar att Leo hade flest gröna äpplen. 

 

6.2.2 Analys av missuppfattningar och svårigheter 

Räkneuppgifterna var konstruerade för att behandla olika aspekter av bråk samt olika 

kända svårigheter utifrån tidigare forskning för att på så vis underlätta identifieringen av 

elevernas missuppfattningar och svårigheter. Kategoriseringarna i detta avsnitt är 

utformade efter vad de olika uppgifterna testar och vad eleverna har uppvisat för 

svårigheter inom dessa. Genom att analysera elevernas felsvar och deras sätt att tänka 

kunde vi identifiera särskilda svårigheter. Eleverna uppvisade olika nivåer av förståelse 

för bråk som ett matematiskt fenomen. Utifrån Löwings (2008) beskrivning av bråkets 

mångfacetterade förekomst, upptäckte vi att några av eleverna hade svårt för alla 

aspekter, men i olika stor utsträckning.  

 

Uppgift 1 konstruerades med syftet att testa elevernas förmåga att gestalta bråk på olika 

sätt. Här kunde alla elever rita bråket på olika sätt, men de använde sig enbart av 

geometriska figurer, decimaltal och procent. När de ombads rita på fler sätt var det 

ingen av dem som kunde det. Detta visar på att deras “konkreta grund” (Malmer, 2002) 

främst består av representationen geometriska figurer. Zhang et.al. (2015) beskriver att 

detta kan tyda på en begränsning i elevernas förståelse av bråk. Istället för att se bråkets 

mångfacetterade innehåll kan eleverna vara bundna till att bråk enbart representeras 

med geometriska figurer.  

 

Uppgift 2 och 3 är kopplade till aspekten bråk som del av helhet och syftet var att testa 

elevernas förmåga att bestämma och benämna delar i en given helhet. Robin uppvisade 

svårigheter med att koppla delarna till en helhet, både i uppgift 1, 2 och 3. Genom att 

analysera hans utsagor och bilder kunde vi tolka att hans svårighet går att koppla till en 

bristande förståelse för skillnaden mellan naturliga och rationella tal (Yearley & Bruce, 

2014). Robins svar baserades enbart på bråktalens täljare, vilket Yearley & Bruce 

(2014) beskriver som en vanligt förekommande svårighet hos många elever som ännu 

inte utvecklat en djupare förståelse för rationella tal. Även Fatima uppvisade svårigheter 

i att förstå bråk som del av helhet, i och med hennes lösning till uppgift 3.  
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Uppgift 4, 5 och 10 är konstruerade utifrån aspekten bråk som tal. På uppgift 4 uppvisar 

Robin svårigheter med att placera ut talen på en tallinje. Denna svårighet diskuterar 

Behr et.al. (1983) och kopplar den till att elever oftast möter bråk representerat i bilder 

och därför får svårt att omvandla bråken till tal på en tallinje. När eleverna ska 

bestämma vilken av talen som är störst i uppgift 5 uppvisar några av eleverna att de har 

svårt att se förhållandet mellan siffrorna i bråket och storleken på delarna. Detta kan 

grundas i att de inte har utvecklat en tillräcklig förståelse för rationella tal (jfr. Van 

Steenbrugge et.al. 2014; McIntosh, 2015). Det kan också finnas en svårighet hos 

eleverna i att växla mellan och se sambandet mellan de olika representationsformerna, i 

det här fallet symbolspråk och bilder (jfr. Panaoura et.al. 2009; Fonger, Tran & Elliott, 

2015). På uppgift 10 saknade Lovisa förmågan att hitta en lämplig strategi när talen i 

bråket inte längre gick att halvera. Robin uppvisar att han saknar tillräcklig kunskap om 

rationella tal då han skriver bråktalen i decimalform.  

 

Uppgift 8 och 11 testades elevernas förmåga att se bråktal i relation till något. Den 

aspekt som behandlades var bråk som proportion eller andel. På uppgift 8 uppvisade tre 

av eleverna svårigheter med att relatera bråktalen till en kvantitet och förmågan att se 

hur det påverkar storleken. Denna svårighet tyder på att eleverna ännu inte har utvecklat 

full förståelse för aspekten bråk som proportion eller andel. Det kan även handla om att 

eleverna är vana vid att se bråktal som en representation och inte i förhållande till något 

annat. De kan därför få svårt att överföra sina strategier och kunskaper till andra 

representationsformer. Detta beskriver Fonger, Tran och Elliott (2015) och Panauora 

et.al. (2009) som avsaknad av förmågan att växla och se samband mellan olika 

representationsformer. 

 

6.3 Sammanfattande analys och slutsatser 

Utifrån lärarens och elevernas utsagor om deras uppfattningar och erfarenheter av bråk 

går det att identifiera både likheter och skillnader. Läraren uppfattar bråk som något 

konkret till att börja med, men att det snabbt blir abstrakt. Samtidigt uppfattar eleverna 

bråk som något man delar upp i delar och har därefter svårt att utveckla vidare vad bråk 

är. Eleverna har även svårt att se användningen av bråk i deras vardag. Lärarens 

uppfattningar av att bråket blir för abstrakt går att koppla samman med elevernas 

svårigheter att beskriva bråk. Eleverna uttrycker många kopplingar till procent och 

decimaltal, vilket läraren inte gjorde. 

 

Genom analyserna av intervjuerna kan man se att representationsformer är en stor del av 

arbetet med och undervisningen av bråk. Både läraren och eleverna berättade att de i 

undervisningen ofta använder olika representationsformer och eleverna använde en viss 

variation av representationsformer i sina uträkningar. Dock går det också att se en 

avsaknad av förmågan att växla mellan och att se sambandet mellan olika 

representationsformer, vilket tidigare forskningen lyfter som en viktig del i elevers 

utveckling av förståelse för bråk som matematiskt fenomen. 

 

Utifrån analyserna av deltagarnas utsagor och elevernas räkneuppgifter har vi 

identifierat särskilda kritiska aspekter. De kritiska aspekterna har kartlagts genom att 

använda den introducerande delen av en learning study. De kritiska aspekter som vi 

identifierat är: 

 Förståelse för rationella tal och dess egenskaper 

 Progression från konkret till abstrakt tänkande 

 Samband och översättningar mellan olika representationsformer 

 Kunna verklighetsanknyta bråk 
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 Förhållandet mellan delarna och helheten (täljaren och nämnaren) 

 Bråk som tal 

 Bråk som proportion eller andel 

 

7 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras diskussioner kring studiens resultat och metod samt förslag på 

fortsatt forskning inom området. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Genom undersökningen har vi har identifierat ett antal kritiska aspekter inom det 

matematiska området bråk. Dessa kritiska aspekter visar på att eleverna behöver 

behärska flera olika aspekter av bråket samt utveckla vissa grundläggande förmågor för 

att behärska bråk fullt ut. Genom att synliggöra de kritiska aspekterna har vi skapat en 

grund för vad eleverna behöver få chans att utveckla genom vidare undervisning kring 

bråk. Utifrån vår undersökning samt genom att ha läst tidigare forskning har vi förstått 

att bråk är ett brett, mångfacetterat och komplext begrepp och därför anser vi att det 

behöver läggas mycket tid på att utveckla elevernas kunskaper inom bråk. Det finns inte 

ett sätt att förklara eller visa vad bråk är och det finns därför inte heller ett sätt att 

undervisa på. Efter att ha undersökt bråkbegreppet inser vi att variationsteorin, som 

denna studie grundas i, är en bra metod att använda sig av när man ska planera 

undervisning om bråk. Variationsteorin förespråkar undervisning som behandlar de 

kritiska aspekterna inom lärandeobjektet och varierar dem på ett medvetet och väl 

igenomtänkt sätt genom att använda olika variationsmönster (Lo, 2014). Det har visat 

sig att för att behärska bråk till fullo krävs det att de olika aspekterna av bråket 

synliggörs, granskas, utforskas och varieras (Löwing, 2008), vilket variationteroin ger 

möjligheter till. Eleverna måste även klara av att ha flera aspekter i huvudet samtidigt 

eftersom bråket kan förekomma i flera olika skepnader. För att bygga upp den förmågan 

anser vi att läraren bör ta sig an några kritiska aspekter i taget och låta eleverna lära sig 

dem innan man går vidare och lägger till fler aspekter. Bråkundervisningen behöver 

således byggas upp steg för steg och behöver få ta tid. 

 

En av de mer grundläggande kritiska aspekterna som vi identifierade genom 

undersökningen var elevernas förståelse för de rationella talen och dess egenskaper. 

Flera av de felsvar som eleverna gav till räkneuppgifterna bottnar just i brist på denna 

förståelsen. Många forskare (jfr. McIntosh, 2015; Van Steenbrugge et. al., 2014; 

Engström 1997; Behr et.al. 1983) diskuterar detta som en avgörande faktor vid 

elevernas bråkinlärning. Eleverna möter de naturliga talen tidigt i skolundervisningen 

och får mycket kunskaper kring talens förekomst, utseende och om olika räkneregler. 

När de rationella talen sedan introduceras, rubbas den kunskap som eleverna bär med 

sig och talen förekommer i nya skepnader, med nya innebörder och i sammanhang där 

andra räkneregler gäller. Därav uppkommer svårigheter i bråk eftersom eleverna ofta 

fortsätter att applicera sina tidigare kunskaper om tal på bråktalen (jfr. McIntosh, 2015; 

Van Steenbrugge et.al. 2014). Det är därför av stor vikt att man som lärare tydliggör att 

det är skillnad på de naturliga och de rationella talen och ger eleverna chans att utforska 

och undersöka de olika skillnaderna. Svårigheter i att behärska de rationella talen går 

även att koppla till elevers förmåga att se bråk som tal, vilket några av eleverna i vår 

studie uppvisade svårigheter i. Vår teori är att lärare ofta introducerar och arbetar med 

bråk med hjälp av olika represetationsformer, så som bilder eller konkret material, men 

vad som är viktigt är även att visa innebörden av symbolerna i bråket. Eleverna måste få 
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se vad siffrorna i bråket har för inverkan på hur bråket går att avbilda med andra 

representationer. Detta handlar både om att utveckla en vidare taluppfattning hos 

eleverna, men även att lära dem att se samband mellan olika representationer, där 

symbolspråket inte får glömmas bort. 

 

En annan intressant aspekt som gick att utläsa i elevernas utsagor var att de ofta gjorde 

tydliga kopplingar till procent och decimaltal när de pratade om bråk, vilket läraren inte 

gjorde. Detta tror vi kan bero på att läraren är medveten om att bråk är ett eget 

matematiskt område, medan att eleverna p.g.a. hur undervisningen har sett ut kan 

uppleva bråk, decimaltal och procent som ett och samma matematiska område. Detta 

kan ha att göra med hur läroplanen är formulerad (Skolverket 2011), men går även att 

koppla till den problematik som Löwing (2006) lyfter när hon diskuterar att bråk inte 

har en lika stor plats i dagens samhälle utan att decimaltal och procent har fått en större 

roll och att detta påverkar undervisningen i den mån att bråk tillägnas mindre tid. Detta 

trots att forskning visar på att bråk är en viktig grundläggande kunskap för den 

matematik som eleverna möter senare, både när det kommer till decimaltal och procent 

men framförallt inom algebra (jfr. Löwing & Kilborn, 2002; Yearley & Bruce, 2014; 

Behr et.al. 1983). Genom vår undersökning har tankar väckts hos oss ifall procent och 

decimaltal introduceras för snabbt för eleverna och att de istället behöver mer tid till att 

skapa en djupare förståelse för bråket och dess olika aspekter. Utan en djupare förståelse 

har vi sett att det blir svårt för eleverna att applicera sina kunskaper till alla de olika 

skepnader i vilka bråket förekommer. Vi tror därför att både lärare och elever skulle 

gynnas av ifall bråk tillägnades mer tid i undervisningen. 

 

I analysen av lärarens utsagor hittade vi även en likhet i forskningen gällande bråks 

abstraktionsnivå. Läraren uttryckte bl.a. att hen uppfattade en form av begränsning i sin 

undervisning, gällande elevers förmåga att skapa en vid förståelse för bråk. Hen ansåg 

att mognad kan vara en faktor till varför elever upplever bråk som svårt och abstrakt. 

Läraren menade att om en elev stöter på bråk som är “för abstrakt”, behöver man som 

lärare ta ett steg tillbaka för att se vilka verktyg eleven behöver för att utveckla ett mer 

abstrakt tänkande. Genom att ta del av Engströms (1997) tankar kring elevers 

kunskapsutveckling i förhållande till ålder, drog vi paralleller mellan författarens och 

lärarens åsikter. Vi kunde även hitta kopplingar till Malmers (2002) tankar kring vikten 

av att elever har en “konkret grund” för att kunna behärska abstrakta fenomen. Genom 

vår undersökning har vi upptäckt vikten av att utgå från elevers förkunskaper och 

uppfattningar, för att kunna ge dem verktyg till att behärska bråk som ett abstrakt 

fenomen. Vi har som sagts tidigare, sett att bråk är ett brett, komplext och 

mångfacetterat begrepp och därmed krävs det att eleverna får utrymme att utveckla en 

fundamental förståelse för fenomenet bråk, för att senare kunna ta sig an en högre 

abstraktionsnivå. Den fundamentala förståelsen bör innefatta förmågan att se skillnaden 

mellan naturliga och rationella tal, behärska användningen av bråkets olika aspekter och 

förmågan att växla mellan olika representationsformer. 

 

Det abstrakta i bråket kopplar vi även till Löwings (2008) påstående om att lärare ofta 

undviker bråk för att de tycker att området är för svårt. Läraren i denna undersökningen 

uttryckte att hen själv tyckte att bråk är konkret och lätt och att hon hade svårt att förstå 

varför eleverna ofta tyckte att det var svårt. Detta tror vi kan bero på att vuxna 

människor generellt har lättare för det abstrakta tänkandet och därför inte kan se 

svårigheterna i bråk på samma sätt som elever gör. Detta styrks av Engström (1997) 

som beskriver att skillnaden i mognad påverkar människors förmåga att tänka. Vi tror 

och känner själva av att detta kan medföra att många lärare tycker att det är svårt att 
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hitta rätt verktyg till att göra det abstrakta mer konkret för eleverna. I början är det lätt 

att göra kopplingar till chokladkakor och pizzor och delar men ju abstraktare bråk blir, 

desto svårare blir det att hitta representationer och metoder som stöttar elevernas 

inlärning. Detta tror vi kan vara en bidragande orsak till det som eleverna uppvisade vid 

våra intervjuer och som Zhang et.al. (2015) diskuterar i sin forskning; att eleverna lätt 

fastnar vid att använda sig av geometriska former vid arbete med bråk. Kan det vara så 

att många lärare helt enkelt inte vet hur de ska eller vad de ska använda för att utveckla 

elevernas mer abstrakta tänkande? 

 

Enligt den tidigare forskningen om undervisning av bråk är varierande av 

representationsformer nyckeln till vidare förståelse för fenomenet bråk. Genom att 

analysera deltagarnas utsagor har vi upptäckt att de ofta arbetar med 

representationsformer, och att de även har haft variation av dessa i undervisningen av 

bråk. Trots att eleverna verkar ha fått mycket tid att arbeta med olika 

representationsformer, framkom det i intervjuerna och räkneuppgifterna att de inte 

besitter förmågan att växla mellan olika representationsformer inom samma 

matematiska problem, vilket Panaoura et. al. (2009) och Fonger, Tran och Elliott (2015) 

förespråkar. Eleverna uppvisade vid flera tillfällen svårigheter att lösa problem på mer 

än ett sätt, vilket också resulterade i att de ibland hade svårt att lösa vissa uppgifter. 

Efter att ha dragit slutsatsen att eleverna saknade behärskande av 

representationsflexibilitet, blev vi lite förvånade. Med tanke på att läraren hade lång 

erfarenhet av matematikundervisning och att hen använde många olika 

representationsformer, uppvisade eleverna ändå svårigheter i att använda flera 

representationsformer i sina lösningar. Vi ställde då oss frågan: vilka förutsättningar 

saknar eleverna för att de ska kunna utveckla en representationsflexibilitet? När vi 

analyserade lärarens utsagor kunde vi inte hitta några luckor i undervisningen som 

skulle begränsa eleverna i utvecklandet av en sådan förmåga. Återigen har vi identifierat 

vikten av att se över sin undervisning, för att se vad eleverna behöver för att utveckla 

sina förmågor. Vi hoppas att med denna studies resultat lyfta vikten av att som lärare 

objektivt försöka studera sin undervisning, även om det på ytan ser ut som att man har 

alla verktygen som krävs för att hjälpa eleverna. Vi anser att en lärares förmåga att 

främja lärande är en evig cykel, där det ej går att nå fullständig kunskap, utan man hela 

tiden bör sträva efter att utvecklas. Genom att göra det hjälper man sina elever, 

samtidigt som man utvecklas i sin profession. 

 

I arbetet med denna studie har en tanke väckts hos oss angående undervisning av den 

mer abstrakta skolmatematiken. Eleverna i denna studie uppvisade svårigheter med att 

se bråk som ett tal, vilket tyder på svårigheter med den mer abstrakta delen av 

bråkbegreppet. Som vi nämnt tidigare kopplas denna svårighet både till elevers mognad 

och användningen av representationsformer. Utifrån studiens resultat har vi dock ställt 

oss mer kritiska till dessa kopplingar. Både tidigare forskning och vår lärarutbildning 

lyfter att användandet av många olika representationsformer anses vara ”bra” 

matematikundervisning. Det vi ställer oss kritiska mot är ifall matematiken alltid 

behöver konkretiseras. Som nämnts tidigare i texten är bråk ett abstrakt fenomen, vilket 

innebär att det kanske inte alltid går att konkretisera. Våra funderingar är: behöver man 

kämpa för att konkretisera något som kanske inte är konkretiserbart? Läggs för mycket 

undervisningstid på att konkretisera bråk, istället för att hjälpa eleverna att förstå bråkets 

abstrakta förekomst? Det är med de frågorna som bakgrund som vi ställer oss kritiska 

till både vissa delar av forskningen och vår utbildning. Utifrån vår undersökning och 

dess resultat har vi kunnat identifiera användning av representationsformer i 

undervisningen i en stor utsträckning, men ändå uppvisar eleverna svårigheter och 
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missuppfattningar inom bråk. Våra funderingar kring detta är ifall vissa delar av 

matematiken helt enkelt ska få vara det den är; siffror, symboler och tecken. Skulle 

eleverna gynnas av att undervisas kring vad dessa i sig innebär utan att göra 

konkretiseringar och kopplingar till olika representationer? Vi tycker att frågan är värd 

att fundera på, diskutera och undersöka. För vi tror att genom att lägga mer fokus på att 

stötta eleverna i att förstå bråkets abstraktion, kan det skapas bättre förutsättningar för 

att elever ska få möjlighet att utveckla en bredare förståelse för bråk och risken att de 

fastnar i pizzastuket minimeras. 

 

Den slutsats vi drar utifrån vår undersökning och genom den forskning vi har läst om 

bråk så bottnar svårigheter i bråk i bråkets mångfacetterade förekomst. Det krävs 

mycket av en person för att behärska alla delar av bråk och det krävs därför även 

mycket av undervisningen i bråk. Forskningen förespråkar användningen av 

representationsformer för att gynna bråkinlärningen, men vad vi även har sett i denna 

undersökning är att representationsformer både kan vara en främjande och en stjälpande 

faktor för eleverna. Om representationsformer inte används på ett, av läraren, 

genomtänkt och medvetet sätt som ger eleverna chansen att utforska och se samband 

mellan de olika representationer, är risken stor att de fastnar i de mest förekommande 

formerna. Vi har även ifrågasatt användandet av representationsformer i 

bråkundervisningen med bakgrund mot att allt kanske inte går att konkretisera. Det som 

krävs för att ge eleverna bäst förutsättningar att lära bråk är en medveten och varierad 

undervisning som synliggör alla aspekter av bråket och som ger eleverna chans att 

utforska och undersöka båda delarna och helheten.  

 

 

7.2 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om matematikområdet bråk med 

fokus på lärares och elevers uppfattningar om bråk samt elevers svårigheter och 

missuppfattningar i bråk. För att samla in relevant empiri valdes en kvalitativ metod 

med semistrukturerade intervjuer. Forskningsansatsen fenomenografi låg som grund till 

valet av datainsamlingsmetod och analysmetoden. För att besvara studiens 

forskningsfrågor behövde vi utgå från både ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv 

och undersökningen innehöll därför en lärarintervju och fyra elevintervjuer. Med hjälp 

av fenomenografin gavs möjligheten att nå deltagarnas tankar på djupet, vilket var 

passande för studiens syfte. Variationsteorin låg till grund för studiens genomförande 

och vi gjorde vad vi har valt att kalla en förstudie till en kommande Learning 

studie.  Variationsteorin gav oss verktyg till att identifiera och kartlägga kritiska 

aspekter i vårt valda lärandeobjekt bråk. Vi anser att kombinationen av fenomenografin 

och variationsteorin gav oss goda förutsättningar för att besvara studiens syfte.  

 

Vi valde att genomföra elevintervjuerna med både frågor och räkneuppgifter för att på 

så vis både kunna få svar på elevernas uppfattningar om bråk, för att få se elevernas 

uträkningar och få chansen att höra tankarna bakom. Även här kombinerades 

fenomenografin och variationsteorin då målet med intervjuerna var att synliggöra både 

elevernas uppfattningar om bråk och deras kunskaper. Detta upplägg gav oss en bra 

inblick i hur eleverna tänkte och även goda förutsättningar för att identifiera eventuella 

svårigheter och missuppfattningar. Vi anser även att denna kombination av frågor och 

uppgifter gav oss mer trovärdiga svar än ifall vi bara hade använt en av metoderna. 

Genom att både räkna och beskriva muntligt fick elevernas svar mer djup och 

trovärdighet. 
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En faktor som naturligt påverkade vårt resultat var hur vi konstruerade räkneuppgifterna 

till elevintervjuerna. Olika uppgifter kommer åt olika kunskaper och vid analysen 

upptäckte vi hur vi kunde utvecklat vissa uppgifter för att testa andra förmågor eller nå 

elevernas kunskaper mer på djupet. Exempelvis ombads eleverna att ge konkreta 

exempel på när de använder bråk i vardagen. Eleverna hade generellt svårt att ge något 

exempel, vilket kan bero på att de inte gavs något bråk att konkretisera. Hade vi som 

intervjuare presenterat ett exempel på ett bråk som eleverna skulle konkretisera, hade 

kanske eleverna kunnat ge exempel från sin vardag. Emellertid gav våra uppgifter oss 

en bra inblick i vilken nivå eleverna befann sig på. Hade vi genomfört en full Learning 

studie i enlighet med variationsteorin hade de kunskaper som eleverna visade oss 

bearbetats och varierats för att anpassas efter elevgruppen.  

 

En svårighet i och med elevintervjuerna var att elevernas förmågor att resonera och 

uttrycka sig matematiskt kom att påverka analysen och därmed resultatet. Vissa av 

eleverna hade svårt att sätta ord på sina tankegångar, vilket ledde till att vi som 

intervjuare inte alltid förstod vad de menade. Vi båda upplevde även att det var svårt att 

ställa följdfrågor när vi inte förstod elevens resonemang från början. På grund av detta 

upplevde vi att elevernas svar blev mer tolkningsbara, vilket försvårade analysarbetet. 

Därför la vi ner mycket tid på att diskutera elevernas räkneuppgifter och utsagor för att 

på så vis försäkra oss om att vi båda var överens om hur vi tolkade elevens svar.  

 

En möjlig förbättring gällande elevintervjuerna hade varit att filma när eleverna löste 

uppgifterna. Vid transkribering och analys av elevintervjuerna upptäckte vi att eleverna 

förtydligade många av sina tankar genom att hänvisa till anteckningar på ett 

kladdpapper och ibland pekade de och visade saker på uppgiftspappret. Trots att alla 

papper var sparade och fanns till hands vid analysen var det svårt att följa vissa av 

elevernas tankegångar i efterhand.  

 

Genomförandet av denna studie anser vi kommer vara till stor nytta för oss i vår 

kommande lärarroll. Vi har både fått fördjupade kunskaper kring bråk och hur elever 

kan tänka, samtidigt som vi har fått prova på att identifiera svårigheter och 

missuppfattningar genom att titta på elevers uträkningar och samtala med elever. I 

skolverksamheten i stort kan denna typ av studie användas som underlag vid planering 

av undervisning i bråk. De kritiska aspekter som vi har identifierat i vår undersökning 

kan fungera som en kunskapsbas för andra lärare när de ska planera sin undervisning. 

Det går inte att säga säkert huruvida andra elevgrupper skulle visa upp samma kritiska 

aspekter, men genom att ta del av vår undersökning kan lärare skapa sig en inblick i hur 

elever kan tänka kring just bråk. Denna undersökning kan också användas som en 

metod för lärare då de själva ska ta reda på vilka kritiska aspekter som finns i olika 

elevgrupper. Genom att ta reda på hur eleverna uppfattar olika lärandeobjekt skapas det 

bättre förutsättningar för lärande, samtidigt som det sparas tid då man kan planera en 

mer effektiv undervisning. 

 

7.3 Fortsatt forskning 

Genom denna studie har vi synliggjort några kritiska aspekter inom lärandeobjektet 

bråk. Förslag på vidare forskning inom detta område blir då naturligt att undersöka hur 

dessa aspekter kan arbetas med i klassrummet, alltså att genomföra resterande delar i en 

Learning studie.   

 

En annan intressant aspekt att forska vidare på hade varit att undersöka hur 

representationsformer kan användas på ett effektivt sätt i undervisningen. Både tidigare 
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forskning inom bråk och lärarens och elevernas utsagor i denna studie har påvisat att 

representationsformer är en viktig del av bråkinlärningen. Det är dock viktigt att inte 

bara använda representationsformer för användandets skull, utan det måste finnas en 

medvetenhet och en tanke bakom. 

 

Det har också framkommit att bråk är för abstrakt för många elever och det hade därför 

varit intressant att undersöka på vilka sätt man kan hjälpa eleverna att utveckla det 

abstrakta tänkande och därmed göra det abstrakta greppbart och förståeligt för eleverna. 
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8 Populärvetenskaplig sammanfattning  
 

Matematik är ett omtalat och omdebatterat ämne i samhället idag och svenska elever har 

uppvisat låga resultat i olika internationella undersökningar. I de senaste 

undersökningarna har det dock skett ett trendbrott som visa att resultaten är på väg 

uppåt. Den svenska skolan har fortfarande en del att jobba gällande 

matematikundervisningen för att nå ännu bättre resultat. En förbättring som Skolverket 

har föreslagit är att göra matematikundervisningen mer intressant för eleverna. För att 

lyckas med det måste man utgå från elevernas perspektiv och ta reda på vad de har för 

intressen, uppfattningar och förkunskaper om det de ska lära sig. Genom att göra det 

skapas förutsättningar för att planera undervisning som blir relevant och givande för den 

specifika elevgruppen, samtidigt som man sparar tid genom att undervisa på ett sätt som 

faktiskt passar eleverna. 

I och med den bakgrund som beskrivs ovan väcktes tankarna 

till syftet med denna studie. Som blivande matematiklärare kände vi att det var 

viktigt att införskaffa oss kunskaper om hur vi kan skapa matematikundervisning 

som ger våra elever goda förutsättningar att lära. Vi båda hade erfarenheter av 

att bråk är något som både lärare och elever tycker är svårt att undervisa i 

och arbeta med så vi bestämde oss att inrikta oss på det ämnet. Syftet med denna 

studie är därför att bidra med kunskaper kring matematikområdet bråk på 

mellanstadiet med fokus på att synliggöra lärare och elevers uppfattningar och 

erfarenheter av bråk samt vilka svårigheter i ämnet som elever uppvisar när de 

får arbeta med bråkuppgifter. 

För att besvara vårt syfte tog vi kontakt med en lärare i en årskurs fem och genomförde 

intervjuer med läraren och fyra av hens elever. Eleverna fick även genomföra 

räkneuppgifter under intervjuerna och förklara hur de tänkte när de räknade. På så vis 

kunde vi identifiera vilka svårigheter och missuppfattningar eleverna hade när de fick 

arbeta med bråk. Det resultat vi fick fram sammanställde vi i kritiska aspekter, aspekter 

vilka den kommande undervisningen behöver behandla för att eleverna ska få möjlighet 

att behärska bråk till fullo. Dessa aspekter visade sig vara följande: elevers förmåga att 

tänka abstrakt, att se samband och göra översättningar mellan olika 

representationsformer, förmågan att verklighetsanknyta bråk, förståelse för rationella 

tal, förstå förhållandet mellan delarna och helheten i ett bråktal, att se bråk som ett tal 

och att se bråk som en proportion eller andel av något. 

 

För att komma fram till vårt resultat, jämförde lärarens och elevernas intervjuer med vad 

tidigare forskning säger. Det har forskats mycket inom bråk och det som forskare främst 

har kommit fram till är att svårigheter med just bråk grundas i att bråk är ett komplext 

och mångfacetterat begrepp i sig, vilket innebär att det förekommer i många olika 

skepnader och former. Det har även visat sig att bråk är bland den första abstrakta 

matematiken som eleverna möter i skolan. Detta kan ställa till det för många elever, då 

det krävs särskilda kunskaper för att behärska bråk, vilka skiljer sig från de kunskaper 

som den tidigare matematikundervisningen har givit dem. Nyckeln till att skapa 

förståelse för bråk har visat sig vara användande av representationsformer i form av 

exempelvis bilder och konkret material. Men det räcker inte med att bara använda 

representationsformer utan det krävs också en variation i undervisning som ger eleverna 

chans att undersöka både bråkets olika utseenden, dess innebörd och hur de hänger 

samman. Vi har genom utförandet av denna studie skapat oss bättre förutsättningar för 

att undervisa bråk i framtiden och vi hoppas att vårt resultat även  kan vara användbart 

för verksamma lärare  
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Bilagor 

Bilaga A - Samtyckesbrev 
 
Hej! 

Vi heter Tilda Olsson och Simon Ottosson Högberg och vi läser vårt fjärde och sista år 

på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver vi ett självständigt 

arbete inom matematikdidaktik. Syftet med vårt arbete är att undersöka vad elever i 

årskurs 5 har för uppfattningar om matematikområdet bråk. 

I vårt arbete är vi intresserade av att intervjua några av eleverna i årskurs 5 och för att 

göra det behöver vi ha tillåtelse från er vårdnadshavare. Det är helt frivilligt för eleverna 

att delta i undersökningen och de har rätt att hoppa av om de skulle ångra sig i ett senare 

skede. Under intervjun kommer eleverna att få svara på frågor kring sina tankar om bråk 

samt räkna ut några bråktal på papper (som vi kommer att samla in). Resultatet av 

undersökningen kommer sedan att presenteras i form av ett självständigt arbete. I 

arbetet kommer det inte gå att läsa ut vilka elever som deltagit, vilken skola eleverna går 

på eller i vilken stad intervjuerna är genomförda. De uppgifter och den information som 

vi får under intervjuerna kommer endast att användas till detta arbete. Intervjuerna 

kommer spelas in för att vi lättare ska komma ihåg vad som har sagts när vi 

transkriberar dem (skriver ner intervjuerna ordagrant).  

Med detta brev vill vi söka tillstånd att er son/dotter deltar i detta arbete. Var vänlig och 

fyll i nedanstående talong och återlämna den till skolan så snart som möjligt. Är det 

något ni vill diskutera med oss eller om ni har några frågor finner ni kontaktuppgifter 

nedan.  

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar,  
Tilda Olsson & Simon Ottosson Högberg  

To222cn@student.lnu.se  

Sh222ru@student.lnu.se 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtycke till medverkan i projekt (sätt kryss i lämplig ruta).  

 Jag samtycker till att min son/dotter är delaktig i arbetet. 

 Jag samtycker inte till att min son/dotter är delaktig i arbetet. 

Elevens namn _____________________________________ Klass ______________  

____________________________________________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning  

_____________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

mailto:Sh222ru@student.lnu.se


  
 

V 

Bilaga B – Intervjuguide lärare 

 
Lärarintervju 

 

Inledande frågor: 
 Hur länge har du arbetat som lärare? 
 Vilka ämnen undervisar du i?  
 Hur många timmar i veckan undervisar du i matematik? 
 I vilka årskurser undervisar du matematik? 

 

Frågor om undervisningen: 
 

 Vad har du för tankar och erfarenheter kring undervisning i bråk?  
 Upplever du några svårigheter med att undervisa bråk? Om ja: Vilka? 

Hur gör du då? Vad beror denna svårighet på? 
 Stöter du oftare på problem i undervisningen kring bråk än i andra 

matematikområden?   
 

 Hur arbetar du med bråk? 
 Använder du olika representationsformer i undervisningen om bråk? 

Varför/ varför inte? På vilket sätt? Ge exempel. 
 Presenterar du någon gång samma uppgift/innehåll med olika 

representationsformer i bråk? Varför/ varför inte?  
 Vilket/vilka läromedel använder du i bråk? Varför? Behöver det 

kompletteras- med vad i så fall.  
 På vilket sätt jobbar du med läromedlet? Ge exempel.  
 Varieras presentationen av bråk i läromedlet? Ge exempel 
 Hur varieras presentationen av bråk i läromedlet? Ge exempel. 

 

 Vilket typ av annat material eller läromedia använder du när du arbetar med 

bråk? 
 Använder du mer än en typ av material? Vilka och varför? Hur fungerar 

de? Ge exempel.  
 Använder du flera material på samma gång (t.ex. laborativt material och 

lärobok tillsammans)? Ge exempel. 
 Vad har ni för tillgång till material på skolan? Ge exempel. 

 

Frågor om svårigheter och missuppfattningar i bråk: 
 Vilka svårigheter och missuppfattningar har du upplevt att eleverna ofta 

uppvisar? Ge exempel.  
 Syns det i några särskilda typer av uppgifter? Ge exempel. 
 Är det i några särskilda typer av representationsformer? 

 

 Hur bemöter du vanligtvis sådana svårigheter/missuppfattningar? Ge exempel. 
 Använder du olika representationsformer?  

 

Avslutning: 
 Är det något du som du har kommit på under intervjun som du skulle vilja 

tillägga? 
 Tack för din medverkan!  
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Bilaga C – Intervjuguide elever 

 

Elevintervju 

 

Frågor om bråk:  
Vad är det första du tänker på när jag säger ordet bråk?  

 

Om du skulle förklara för en kompis som inte vet vad ett bråk är, hur skulle du förklara 

det?  

 

Hur kan ett bråk se ut?  

 Ge exempel. 

 Kan det se ut på olika sätt?  

 Kommer du på fler sätt? 

 

När använder du bråk?  

 Använder ni bråk i något annat ämne? Vilket och hur?  

 Använder du bråk utanför skolan? När? 

 

Hur har ni jobbat med bråk här i skolan? 

 Kan du ge några exempel?  

 

Vilket material brukar ni använda när ni arbetar med bråk? 

 Är det något material som du gillar bäst? 

 

Vad tycker du om bråk?  

 Vad är lätt med bråk? Varför? 

 Vad är svårt med bråk? Varför? 

 

Varför tror du att många kan tycka att det är svårt med bråk?  

       
Till varje räkneuppgift: 
Hur tänkte du när du räknade ut uppgiften?  

Kan du förklara vad du har gjort?  

Kan du förklara hur du har tänkt?  
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Bilaga D – Räkneuppgifter 
 

1. Rita eller skriv ¾ på så många olika sätt du kan.  
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3. Markera ¾ av rektangeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Markera 1/10 och 4/5 på tallinjen. 
 

 

 

0 1 
 

5. Vilket bråktal är störst?  

 

a) 3/8      7/8 

 

b) 1/2      5/8 

 

c) 2/4      4/2 

 

d) 4/4      4/8 

 

e) 5/6      7/8 
 

  

 



  
 

IX 

 
 

8. Vilken är längst? Ringa in ditt svar.  

 

a) 1/3 av 2 meter eller 2/3 av 2 meter 

 

b) 3/4 av 3 meter eller 3/4 av 4 meter 

 

c) 1/2 av 5 meter eller 1/3 av 5 meter 

 

d) 1/2 av 3 meter eller 1/4 av 4 meter 

 

 
 

 

 

11. Anna har en skål med 12 äpplen. 1/3 av äpplena är gröna. 

Leo har en skål med 20 äpplen. 1/5 av äpplena är gröna.  

I vilken av skålarna finns det flest gröna äpplen? 

 

Svar:________________________ 
 

 

 


