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”Just a fraction of everything I know” 
How pupils in third grade relates to fractions in everyday life.  
 
Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 3 kan koppla 
bråkbegreppet till vardagliga situationer. Syftet är även att urskilja aspekter som är 
kritiska för elevers lärande gällande bråk i vardagliga situationer. Studien är avgränsad 
till att gälla bråk som del av helhet och del av antal. För att undersöka frågeställningarna 
gjordes en empirisk undersökning bestående av matematikuppgifter kring bråk, 
observation av elevers lösningsstrategier samt efterföljande intervjuer med elever. 
Deltagarna bestod av fyra elever i årskurs 3. Insamlad data analyserades med hjälp av 
ett teoretiskt ramverk bestående av representationsformer och variationsteorin. I 
resultatet framkommer att kopplingar mellan vardagliga situationer och bråk gjordes 
genom representationsformerna; verklighet, bild och språk. Vardagssituationer som 
eleverna belyser och kopplar bråk till är; mat, godis, mätning, rättvisa, familj och 
kompisar. Resultatet som framkom visar på tre kritiska aspekter som är viktiga i 
lärandet av bråk. Dessa är likadelning, täljarens och nämnarens innebörder samt bråks 
olika uttrycksformer. Dessa är alla viktiga för att få en korrekt förståelse för 
bråkbegreppet. Det framkommer att likadelning bör belysas i undervisningen för att 
möjliggöra att ge förståelse för begreppets innebörd och inte begränsas till en informell 
kunskap från vardagens rättvisebegrepp. Resultatet visar även på att elever behöver 
möta de olika uttrycksformerna för bråk för att kunna se likheter och skillnader mellan 
dem.  
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1 Inledning 
 
Lamon (2007) argumenterar för att bråk bör ingå i skolan redan från första klass. 
Argument som används för detta är att bråk, tillsammans med förhållande och 
proportionalitet, är något av det mest matematiskt komplexa inom skolmatematiken. 
Vidare argumenterar Lamon (2007) för att bråk är ett område som generellt tar lång tid 
att utveckla förståelse för. Karlsson och Kilborn (2015) menar att förståelse för bråk 
ligger till grund för bland annat fortsatt lärande av matematik som exempelvis 
procentbegreppet, proportionalitet och algebra.  
 
När elever börjar skolan bär de på erfarenheter som livet gett och som kan hjälpa dem i 
lärandet av matematikområdet bråk (Wistedt, 1992). De flesta som har syskon vet till 
exempel hur det som barn varit viktigt att godisbitarna i godispåsen delas rättvist. Detta 
visar på likadelning, ett grundläggande och viktigt begrepp inom bråk. Häggblom 
(2013) menar att bråk i olika vardagliga sammanhang är en viktig del för att elever ska 
utveckla en god förståelse för bråkbegreppet. I det centrala innehållet för år 1-3 i 
kursplanen för matematik framkommer att enkla bråk och stambråk ska behandlas och 
kopplas till dess användning i vardagliga situationer (Skolverket, 2011). Även i 
syftesdelen av kursplanen i Matematik (Skolverket, 2011) framgår tydligt att 
matematikens innehåll ska kunna kopplas till vardagliga situationer.  
 
Med ovanstående i åtanke kommer det i detta självständiga arbete att undersökas, 
utifrån elevernas perspektiv, hur de uppfattar bråkbegreppet. Detta kommer att ske med 
en blick på bråk i vardagliga sammanhang. Att få större uppfattning för hur elever ser på 
det som ska läras kan hjälpa lärare att utforma en god undervisning (Lo, 2012). I detta 
arbete kommer det även undersökas hur eleverna kan se bråk i ett bredare perspektiv än 
bara i matematikklassrummet för att få en uppfattning om hur eleverna kan bli hjälpta 
av att matematiken vardagsanknyts.  
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2 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs 3 tar sig an bråkuppgifter med 
vardagsanknytning. Syftet är även att undersöka kritiska aspekter som framkommer vid 
bråkräkning.  
 
2.1 Frågeställningar 

− Hur kan elever koppla kunskapen från bråkbegreppet till sin vardag? 
− Vilka kritiska aspekter inom bråk kan kopplas till elevers uppfattning av 

bråk i vardagliga sammanhang? 
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3 Litteraturbakgrund 
I detta avsnitt presenteras forskning inom matematikområdet bråk. Här redogörs det 
även för tidigare forskning kring matematikens vardagsanknytning.  
 
3.1 Bråk 
Tal i bråkform är rationella tal som är positiva och kan uttryckas som a/b, där b inte är 
lika med 0 och där a och b är positiva eller negativa heltal (Lamon, 2007).  
 

 
Figur 1. Bråktalet 1/2, en halv. 

Löwing (2017) lyfter fram tre aspekter som kan bidra till en utökad förståelse, då det 
gäller uttryck i bråkform. Dessa är nämnarens innebörd, täljarens innebörd och att varje 
bråk kan skrivas på oändligt många sätt. Löwing (2017) menar också att förståelse för 
dessa tre begrepp är förutsättningar för att elever ska kunna utveckla sin taluppfattning. 
Denna förståelse möjliggör för eleverna att senare kunna göra beräkningar med bråktal 
och resonera kring lösningars rimlighet.  
 
3.1.1 Nämnarens och täljarens innebörder 
Nämnaren är andelen som står under bråkstrecket. Den talar om hur många delar en 
helhet är uppdelad i (Löwing, 2017). Delas en pizza i två lika stora delar uttrycks varje 
del som 1/2. Lo (2012) anser det viktigt att tydliggöra helheten eller talet som bråket 
relaterar till. Läraren eller den som redan befäst kunskaper inom området har redan 
förståelse för att bråket är en del av helheten medan eleven nödvändigtvis inte ser detta 
som självklart (Berius, 2011). Täljaren anger hur många delar av helheten som avses 
och skrivs ovanför bråkstrecket (McIntosh, 2008). Då täljaren är 1 kallas bråket för 
stambråk. Detta uttrycks som en halv =1/2, en tredjedel =1/3, en fjärdedel=1/4 och så 
vidare. Att befästa stambråken menar McIntosh (2008) är grunden för att förstå 
bråkformen. Varje bråk kan skrivas på oändligt många sätt. Uttrycket för detta är 
förlängning. Betydelsen av detta är att bråket uttrycks på ett annat sätt, men utgör 
fortfarande samma andel eller står för samma värde (Löwing, 2017). Nedanstående 
figur visar en förlängning av bråket 1/2, hälften.  
 

 
Figur 2. Visar på förlängning, hur 1/2, 2/4 och 4/8 är lika stora. 
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Charalambous (2007) visar på att det är viktigt att förstå förhållandet mellan täljaren 
och nämnaren. Delarna som helheten visar på måste fylla det hela, alltså vara lika stora 
och tillsammans utgöra helheten. Förhållandet mellan delen och helheten, täljaren och 
nämnaren är konstant, oberoende av storlek och form av de likvärdiga delarna. Cramer 
(2009) framhåller att det bör förtydligas för eleverna att ett bråk står för en enhet och 
inte två enheter. Det handlar här om att förstå att täljaren och nämnaren måste ses 
tillsammans och att de inte står för olika tal.  
 
3.1.2 Likadelning 
McIntosh (2008) anser likt Löwing (2017) att täljarens och nämnarens innebörder är 
viktiga, men lyfter också fram följande begrepp som viktiga för att elever ska förstå 
bråk. Det första är förståelse för att de antal delar som en helhet eller ett antal delas i är 
av exakt lika stora delar. Detta behöver inte innebära att delarna har samma form, då de 
visas i konkreta modeller, men de måste vara lika stora (McIntosh, 2008). McIntosh 
(2008) belyser svårigheter elever påvisat med att förstå aspekten av att alla delar i 1/2 
respektive 1/4 måste vara lika stora. Detta trots att dessa bråk är relativt lätta att dela 
upp genom att till exempel vika ett papper på mitten eller dra ett streck igenom en 
cirkel. När det gäller uppdelning av tredjedelar är likadelning inte lika enkelt. McIntosh 
(2008) redogör för att det vid delandet av en figur i tre lika stora delar inte går att 
använda sig av upprepad halvering. Vad många elever då gör, som kan tyckas vara en 
smart lösning, men dock felaktig, är att dela en cirkel på mitten och sedan dela ena 
halvan på hälften. Detta ger tre delar, men inte tredjedelar (a.a.).  
 
Det andra begreppet som elever behöver förstå uttrycker McIntosh som ”Ju större 
nämnaren är när täljaren är densamma, dvs ju fler delar helheten är delad i, desto 
mindre är bråket eftersom varje del ju blir mindre” (McIntosh, 2008:29). Charalambous 
(2007) uttrycker detta som ju fler delar den hela är delad i desto mindre blir delarna. För 
att förtydliga detta med ett exempel: Bråket 1/10 är mindre än 1/3 trots att det har ett 
högre tal i nämnaren. Då helheten delas i många delar, i exemplet 10, blir varje del 
mindre än om helheten delas i färre, som i exemplet 3. Detta behöver det arbetas med då 
det inte är självklart för eleverna. Även Cramer (2009) visar på att detta är svårt och 
måste arbetas med genom att lyfta fram att det är mer komplext att storleksordna bråk 
än att storleksordna heltal.   
 
3.1.3 Olika uttryck av bråk 
Bråk kan komma i uttryck på flera olika sätt. Dessa är del av helhet, del av antal, bråk 
som tal, andel, proportion, förhållande och division som metafor. Att bråk kan anta 
dessa olika uttryck menar Behr (1983) försvårar för eleverna att få en god förståelse för 
bråk. Charalambous (2007) konstaterar i sin studie att bråkaspekten del av helhet och 
del av antal, utgör en god grund för tillägnandet av bråk och stödjer utvecklandet av 
förståelsen för de övriga uttrycken för bråk. Denna del; helhetsprincipen utgör därmed 
en bra början av bråkundervisningen i de lägre åldrarna. Van de Walle (2010) 
framhåller att förståelse för bråk innebär en förståelse för alla de möjliga uttryckssätt 
som bråk kan anta. Löwing (2017) lyfter fram att det är viktigt att kunna växla mellan 
bråkens olika uttryck för att få förståelse för bråk. Nedan följer en redogörelse för de två 
uttryckssätten del av helhet och del av antal. Dessa är vanligast förekommande i de 
första skolåren. En tredje form av bråk är som en representation av ett tal. Ett bråk är i 
detta avseende en position mellan två heltal på tallinjen (Häggblom, 2013). Denna form 
av bråk är viktig (Karlsson och Kilborn, 2015) men inte så vanlig i lågstadiet och därför 
har detta sätt att visa bråk inte tagits med i denna studie. Vidare finns bråkuttrycken 
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andel, proportion, förhållande och division som metafor. Dessa är inte vanliga i skolans 
matematik (Häggblom, 2013) och kommer därför inte att belysas vidare i denna studie.  
 
3.1.3.1 Del av helhet 
Bråk som del av helhet utgår från en helhet som är tydligt markerad, till exempel en 
chokladkaka eller pizza, och denna helhet delas i ett antal delar (Löwing 2017). 
Häggblom (2013) framlägger att det är viktigt att eleverna förstår att bråket utgår från 
helheten och att grunddelarna som helheten delas i är lika stora. Vanligt förekommande 
modeller för att visa på bråk som del av helhet är cirkelmodellen, rektangelmodellen 
och stavmodellen. Häggblom (2013) visar på fördelarna med olika modeller då eleverna 
kan välja att använda den modell som bäst lämpar sig för aktuell uppgift och på så vis få 
en bredare uppfattning av bråkets användningsområden.  
 
3.1.3.2 Del av antal 
Med del av antal avses de bråk där helheten utgörs av ett antal objekt, en mängd. Bråket 
uttrycker då andelen av antalet objekt (Häggblom, 2013). Löwing (2017) menar att det 
är viktigt att kunna forma ett mönster av objekten för att kunna se hur många andelar 
mängden har. Vid exemplet 1/3 av nio hjälps eleven av att kunna se de nio objekten i ett 
mönster av tre och tre för att då kunna se att 1/3 är tre stycken. Löwing förespråkar även 
en konkret modell som liknar en chokladkaka för att kunna jämföra bråk som del av 
helhet och del av antal. Denna modell kan relateras till antal chokladrutor i förhållande 
till totala antalet chokladrutor; del av antal och samtidigt del av hela chokladkakan; del 
av helhet.   
 
3.2 Bråk i årskurs 1-3 
Bråkundervisningen i årskurs 1-3 ligger på en grundläggande nivå och fokuserar på att 
introducera bråkbegreppet. Löwing (2017) menar att likadelning med fördel kan 
introduceras redan i förskolan. Då på konkreta sätt som till exempel genom att visa med 
frukter hur de, utifrån en hel, kan delas i flera lika stora delar. Löwing (2017) menar 
med detta att även om barnen inte har en full förståelse för likadelning så läggs en grund 
för att höra begrepp och benämningar, som till exempel tredjedel, och barnen kan 
genom detta skapa sig mentala bilder som visar på begreppet. Likadelning är en viktig 
del i årskurs 1-3. Eleverna lär sig ord som en halv, en tredjedel och en fjärdedel. Senare 
möts de av och får lära sig att skriva bråken i symbolform, 1/2, 1/3, 1/4. Löwing (2017) 
menar att grundläggande bråkräkning som tar upp stambråk som exempelvis 1/2, 1/3, 
1/4 och andra enkla bråk så som 3/4, blir en grund för att senare förstå mer avancerad 
bråkräkning. Löwing (2017) anser att arbeta med bråk där täljaren består av flera delar, 
så som 2/4, är lämpligt att börja med från årskurs 4.  
 
3.3 Vardagsanknuten matematik 
Begreppet vardagsanknuten matematikundervisning syftar till att använda 
vardagskunskaper för inlärning av matematik. Detta för att på ett medvetet sätt relatera 
vardagen och matematiken till varandra. Inger Wistedt (1992) har under tre år forskat  
på tre utvecklingsarbeten där lärare jobbar för att vardagsanknyta 
matematikundervisningen i mellanstadiet. Hon menar att verkligheten kan användas 
som en konkret referens för att förstå den abstrakta matematiken.  Hon visar på 
vardagsbegreppet inom matematikundervisningen i sin studie som matematikens 
koppling till elevers erfarenhet och den informella kunskap som formas i vardagslivet. 
Elever kan ta vara på den kunskap de redan utvecklat i livet, som har koppling till 
matematiken, och dra nytta av den i formandet av ny kunskap. Detta överensstämmer 
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med Donovan et al (1999) som i sin forskning konkluderar att det i en lärsituation bör 
utgås från de föreställningar elever har med sig av hur världen fungerar. Detta för att 
elever ska förstå den nya informationen lärandeobjektet ger.  
 
Det finns situationer då vardagsanknytningen inte är fördelaktig. I Wistedts (1992) 
undersökning kunde vissa elever göra verklighetsanknutna kopplingar utan att dessa 
hjälpte dem att lösa den matematiska uppgiften. De drogs snarare bort från 
matematiken. I vardagen finns många associationer att göra som ter sig olika för olika 
människor. Det finns därmed en risk att eleverna inte ser vilka delar av uppgiftens 
verklighetsanknytning som ska tas tillvara för att kunna lösa uppgiften. Resultaten av 
Wistedts (1992) studie visar att eleverna även använder sig av tidigare erfarenheter från 
matematiken i inlärningsuppgifter. För att en vardagsanknytning av matematiken ska 
vara fördelaktig krävs att eleven förstår vilka delar av sin uppfattning av sin omvärld 
som är nödvändigt för att lösa en uppgift. 
 
McIntosh (2008) menar att den vardagliga användningen av bråkbegrepp som ”hälften 
av”, ”fjärdedelar av” och ”en bråkdel av” ofta används utan att avse den egentliga, 
exakta betydelsen av bråk med den viktiga aspekten av att dela upp i lika stora delar. 
Elever kan lägga märke till bråkbegrepp och situationer som rör uppdelning av helhet 
eller antal i deras vardag. Detta är informella kunskaper och McIntosh (2008) menar att 
för att få en korrekt förståelse för bråkbegreppet krävs att sambandet mellan delning och 
bråkform tydliggörs.   
 
Flera matematikforskare (Karlsson & Kilborn, 2015., Bergius, 2011., McIntosh, 2008) 
framhåller dock att bråk förekommer i allt mindre utsträckning i vardagen idag i 
jämförelse med förr i tiden. Tal i bråkform ersätts ofta i vardagliga sammanhang av 
decimaltal eller tal i procentform. 
 
3.4 Att växla mellan olika representationsformer 
Gällande användandet av olika representationsformer inom bråk behöver eleverna 
kunna växla mellan olika representationsformer för att skapa sig förståelse för 
begreppet. Krutetskii`s (1976) forskning resulterade i en teori kring elevers matematiska 
förmåga och lyfter fram olika delar som bidrar till denna. En del i denna förmåga är en 
flexibilitet i den mentala processen. Detta innebär att mentalt kunna bearbeta 
matematisk information och vara flexibel i att kunna växla mellan olika strategier och 
representationer. Detta innebär även att kunna släppa en metod eller representation, som 
är invand men inte fördelaktig, för att prova en ny (Krutetskii, 1976).  
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4 Teoretiska utgångspunkter 
Studien antar en fenomenografisk ansats och genom ett teoretiskt ramverk bestående av 
teori kring representationsformer och variationsteorin undersöks elevers förståelse för 
bråkbegreppet.  
  
4.1 Representationsformer 
Kilpatrick (2001) menar att eftersom matematik är av abstrakt natur är det nödvändigt 
att visa matematiska begrepp på olika sätt. Detta konkretiseras med hjälp av olika 
representationer vilka kan hjälpa elever att se och förstå den abstrakta matematiken. 
Kilpatrick (2001) menar vidare att för att kunna kommunicera kring tal och operationer 
med tal behövs representationer, alltså något fysiskt, uttalat eller skrivet. Dessa fysiska 
representationer fungerar som verktyg för matematisk kommunikation och hjälper till i 
att förtydliga begrepp som leder till att eleven kan bygga förståelse.  
 
Bruner (1966) presenterade redan 1966 tre former av representationer. Dessa är enaktiv, 
ikonisk och symbolisk representation. Objekt och handlingar är representationer som är 
enaktiva, ikonisk representation innebär bilder och med symbolisk representation menas 
skriftliga symboler och ord. Utifrån den intellektuella utvecklingen hos elever kan de 
förstå ett matematiskt innehåll på olika nivåer som kan kopplas till dessa 
representationer. Den vanligaste följden av inlärning är från enaktiv, genom ikonisk till 
symbolisk. Den symboliska är den mest abstrakta och det krävs att denna är väl 
utvecklad för att kunna hoppa över de enaktiva och ikoniska representationerna (Bruner, 
1966). Behr (1983) utvecklade representationsformerna och presenterade en interaktiv 
modell som visar hur de olika representationsformerna; bild, skrivna symboler, konkreta 
material, uttalade symboler och verkliga omvärldssituationer interagerar med varandra. 
Representationsformer som till exempel bilder och konkreta material kan hjälpa till i 
övergången till att förstå kopplingen mellan en verklig situation och symboler. Det 
talade språket kan fungera som en brygga mellan verkliga situationer och bilder (Behr, 
1983). Häggblom (2013) relaterar till och använder sig av de fem 
representationsformerna som Behr presenterat. Hon kallar dem verklighet, konkret, bild, 
symboler och språk.  
 
Kilpatrick (2001) menar att det är viktigt att elever förstår och kan översätta mellan och 
inom olika representationer för tal. Detta för att få en djupare förståelse för det 
matematiska begreppet. Det är även viktigt då varje representation har sina för- och 
nackdelar och passar olika bra i olika situationer. Vid val av representationer är det 
viktigt att det matematiska begreppet eller det som ska visas på blir tydligt med hjälp av 
representationen. Det är också viktigt att representationen är effektiv för ändamålet 
(a.a.). Häggblom (2013) specificerar detta genom att lägga fram att de konkreta 
modellerna behöver varieras så att eleverna kan se för- och nackdelar, vilket leder till att 
de kan avgöra vilken konkret modell som passar bäst i varje situation. 
 
Cramer (2009) framhåller att elever behöver skapa sig inre bilder av ett bråk, för att 
förstå att ett bråk står för en enhet och inte två. Det handlar här om att förstå att täljaren 
och nämnaren måste ses tillsammans och att de inte står för olika tal. Cramer (2009) 
lyfter också fram att det är viktigt att kunna skapa mentala bilder av storleken på bråket 
som symbolen visar på.   
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4.1.1 Multipla externa representationer 
Ainsworth (2006) fokuserar i DeFT: A conceptual framework for considering learning 
with multiple representations på faktorer viktiga för utformandet av representationer 
snarare än representationerna i sig. Att lära matematik genom att det visas med olika 
representationsformer är mer komplext än det kan verka. Eleverna måste förstå vilken 
information representationsformen påvisar. Användningen av multipla externa 
representationer, så kallade MER, förutsätter att elever har förståelse för den kognitiva 
process som är kopplad till representationens användning. Kognitiva processer som 
verkar inom externa representationer innebär att förstå formen för representationen, 
förhållandet mellan representationen och objektet som ska läras (domain) och hur 
passande representation väljs. Olika egenskaper hos representationer kan mer eller 
mindre stödja förståelsen för det matematiska innehållet. Egenskaper som ämnar hjälpa 
översättningen mellan representationer är kombinationen av visuella och auditiva 
representationer. Att involvera flera sinnen i inlärningen genom multipla 
representationer involverar korttidsminnet på ett fördelaktigt sätt och stödjer genom det 
översättandet mellan representationerna.(a.a.) 
 
Eleven behöver ha förståelse för varje representation för sig för att sedan kunna göra 
kopplingar mellan dem(Ainsworth, 2006). En representation som en elev upplever bäst i 
en situation är inte säkert att en annan elev föredrar. MER (Ainsworth, 2006) 
uppmuntrar elever att använda flera olika strategier för att lösa ett problem. 
 
4.1.2 Tre funktioner inom multipla representationer för stöd av lärande 
4.1.2.1 Kompletterande funktioner 
Ainsworth (2006) förklarar att representationsformerna kompletterar varandra genom att 
de skiljer sig antingen i processerna de stödjer eller i informationen de innehåller. 
Genom att kombinera två representationer som har dessa skillnader är förhoppningen att 
elever ska kunna dra nytta av varje representations styrka. Genom att 
representationsformerna kompletterar varandra kan detta ge en bättre förståelse för det 
som ska läras (Ainsworth, 2006).   
 
4.1.2.2 Begränsande funktioner 
Inom begränsade funktioner (Ainsworth, 2006) kombineras representationer så att en 
representation kan hjälpa genom att begränsa och definiera en annan representation. En 
representation kan vara mer precis än en annan. Ainsworth (2006) ger exemplet av en 
textfras: The cat is by the dog som en representation som inte är så specifik. En bild av 
en katt som sitter på antingen den högra eller den vänstra sidan av hunden kan således 
begränsa och definiera situationen.  
 
4.1.2.3 Konstruerande funktioner 
Multipla representationer stöttar formandet av en djupare förståelse för det som ska 
läras (Ainsworth, 2006). Informationen från två eller fler representationer integreras och 
kompletterar varandra vilket ger en tydligare bild av det som ska läras, än vad endast en 
representation kan ge. Förståelse som erhålls på detta sätt gör det mer troligt att 
förståelsen kan överföras till nya situationer. Konstruerande funktioner kan också leda 
till att elever kan göra kopplingar mellan representationerna som synliggör den 
underliggande strukturen av det område som visas (a.a.).  
 
4.1.3 Verklighet som representationsform 
Häggblom (2013) menar att det vid introducerandet av ett begrepp är fördelaktigt att 
utgå från en verklig situation som eleverna känner till och kan relatera till. Utifrån 
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denna verkliga situation kan konkreta modeller hjälpa till, då det gäller förståelse på en 
språklig och symbolisk nivå. Ett exempel som utgår från en verklig situation är en av 
elevuppgifterna i denna empiriska studie, se Bilaga B, uppgift 7. Det är 16 barn i 
klassen. Idag är en fjärdedel sjuka. Hur många är sjuka? Häggblom (2013) menar att 
bråk i olika verkliga sammanhang är en representationsform som stödjer elever i att 
utveckla en god förståelse för bråk. De vardagliga sammanhang som Häggblom (2013) 
lyfter fram är recept, tidsangivelser, mätningar och pengar. 
 
 
4.2 Variationsteorin 
Variationsteorin har utvecklats utifrån den fenomenografiska forskningsansatsen (Lo, 
2012). Teorin grundas på föreställningen att varje elev bär på erfarenheter och 
kunskaper som de har med sig in i klassrummet och det är utifrån dessa som ny kunskap 
formas. Denna föreställning är många forskare överens om menar Lo (2012) och 
refererar till Donovan et al (1999). Den stora frågan som variationsteorin ämnar svara 
på är Vilken undervisning som leder till verkligt lärande? (Lo, 2012). Den 
undervisningen eller det lärandet kan inte ske utan ett lärandeobjekt, som är det innehåll 
som eleven ska få förståelse för. Fokus läggs enligt variationsteorin på början av 
lärandeprocessen snarare än på målet med lärandet. Då elever bär på olika erfarenheter 
och uppfattningar är det viktigt att läraren kan planera och utföra undervisningen med 
variation inom lärandeobjektet för att stödja elevers lärande (Lo, 2012). Detta kan till 
exempel göras genom att visa på vad något inte är i förhållande till vad det är. På så sätt 
kan förståelse skapas.  
 
4.2.1 Lärandeobjekt 
Lärandeobjektet är den centrala utgångspunkten för variationsteorin. Lärandeobjekt 
avser det vi lär oss, alltså lärandets innehåll. Ett lärandeobjekt har många olika aspekter 
i sig som behöver belysas (Lo, 2012). Holmqvist (2006) redogör för att objektet som 
ska läras kan vara ett specifikt kunskapsområde eller en förmåga.  
 
4.2.2 Kritiska aspekter och variationsmönster 
Kritiska aspekter är de avgörande delar av lärandeobjektet som eleverna måste få syn på 
för att förstå lärandeobjektet (Lo, 2012). Marton och Pang (2006) uttrycker det som att 
variation skiljer lärandeobjektet från dess kontext för att eleven tydligare ska urskilja 
det som ska läras. Lo (2012) introducerar kritiska aspekter som genom att lyfta fram en 
specifik del av lärandeobjektet kan det förstås vilket bidrar till ny förståelse för hela 
lärandeobjektet. När andra kritiska aspekter lyfts fram bildas ytterligare en förståelse av 
samma lärandeobjekt. Lo (2012) fortsätter med att det är viktigt att hitta de kritiska 
aspekterna hos ett objekt för att sedan kunna variera dessa i undervisningen för att 
stödja elevers lärande. Syftet med detta är att eleverna ska förstå helheten av 
lärandeobjektet. När det gäller bråk menar Lo (2012) att det är viktigt att tydliggöra 
helheten eller talet som bråket relaterar till, alltså nämnarens innebörd. 
 
Inom variationsteorin finns fyra variationsmönster. Här presenteras de enligt Lo (2012). 
Kontrast innebär att lärandeobjektet ställs mot ett annat objekt som står i kontrast till 
lärandeobjektet. Då får eleverna en bild av vad det inte är som de kan relatera till när de 
ser lärandeobjektet. Att visa på skillnaderna mellan objekt hjälper eleverna att sortera 
bort felaktiga uppfattningar och få en klarare bild av lärandeobjektet. Kontrast inom 
bråk kan till exempel vara att visa på skillnader mellan naturliga tal och tal i bråkform. 
Separation visas genom att lyfta fram en aspekt och variera den medan de övriga 
kritiska aspekterna hålls konstanta. Genom att hantera aspekten enskilt påverkas inte 
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den av de andra. Generalisering innebär att lärandeobjektet sätts i andra sammanhang 
utan att grundprincipen ändras. Inom bråk innebär detta att visa på att bråk kan anta 
olika former. Detta kan vara att visa på bråkens olika uttrycksformer, del av helhet, del 
av antal, och så vidare. Fusion varierar flera kritiska aspekter samtidigt och synliggör 
hur dessa relaterar till varandra och till lärandeobjektet som helhet.   
 
 
4.3 Kopplingar mellan representationsformer och variationsteorin 
Variationsteorin utgår från och fokuserar på lärandeobjektet och hur detta varieras. 
Representationer fokuserar på utformandet och funktionen av representationen av ett 
matematiskt innehåll. Då dessa två teorier lägger sitt fokus på olika saker har de ändå 
gemensamma aspekter och kan samverka.  
 
För att visa på variation kan olika representationsformer användas för att gestalta ett 
lärandeobjekt. Här kan även multipla representationers funktioner (Ainsworth, 2006) 
spela en viktig roll för lärandet. Likt generalisering (Lo, 2012) menar Kilpatrick (2001) 
att översättning mellan representationsformer kan innebära att sätta ett lärandeobjekt i 
ett annat sammanhang eller med andra representationer. Variationsmönstret 
generalisering (Lo, 2012) kan även liknas vid representationsformernas begränsande 
funktion (Ainsworth, 2006) som ämnar stödja definierandet av lärandeobjektet då det 
sätts i olika sammanhang. Vid separation (Lo, 2012) kan olika representationsformer så 
som bild, språk och symboler (Häggblom, 2013) användas för att variera den aspekt 
som ska lyftas fram. Fusion som ämnar bidra till en helhetsförståelse för lärandeobjektet 
(Lo, 2012) kan liknas med representationers konstruerande funktion (Ainsworth, 2006), 
som hjälper till att lyfta fram den underliggande strukturen i lärandeobjektet. Dessa 
båda begrepp som består av kombinationer kan således leda till djupare kunskap än 
deras intilliggande begrepp.  
 
Teorin kring representationsformer används för att analysera frågeställningen kring hur 
elever kopplar bråkbegreppet till sin vardag. Variationsteorin och i viss mån teorin kring 
representationsformer används i studien som ett verktyg för att utforma elevuppgifter 
och för att utläsa kritiska aspekter i elevernas lärande utifrån dessa elevuppgifter och 
medföljande intervjuer.  
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5 Metod 
I denna del redogörs för studiens valda metoder och för hur urval gjorts. Det redogörs 
även för hur studien gått tillväga och viktiga aspekter som tagits hänsyn till.  
 
5.1 Kvalitativ metod  
Då syftet med denna studie var att undersöka hur elever i skolår 3 tog sig an 
bråkuppgifter med vardagsanknytning passade det att utföra detta genom en kvalitativ 
metod. Denscombe (2012) beskriver denna metod som passande för forskning som vill 
beskriva och redogöra för data med hjälp av skrivna ord, i kontrast till kvantitativa data 
som fokuserar på siffror och analys. Vidare är den kvalitativa metoden bra för att 
förklara och förstå fenomen. Forskningsmetoder som hör till den kvalitativa metoden är 
intervjuer, dokument och observation (a.a.). Därför valdes att i denna studie utgå från en 
sådan metod. För att inhämta empiri genomfördes observationer av elevuppgifter samt 
en efterföljande intervju med elever i årskurs 3. 
 
5.1.1 Intervju 
Intervju som metod är fördelaktig för lärarutbildningen då den kan användas för att 
undersöka personers attityder, värderingar, förkunskaper, men också lärares 
undervisning och planering (Johansson och Svedner, 2010). Därmed passade intervju 
som metod i denna studie då den fokuserar på elevers uppfattningar och kunskaper. För 
att besvara frågeställningarna utfördes semistrukturerade intervjuer på fyra elever. 
Semistrukturerad intervju är lämpligt att använda som metod för att ge möjlighet till 
informanten att fördjupa sina tankar och uppfattningar utan att strikt styras av 
intervjuaren (Denscombe, 2012). Därför användes denna typ av intervju i studien och en 
intervjuguide utformades (se Bilaga C) med frågor som kunde stödja samtalet till att ge 
relevant data i förhållande till studiens syfte. 
 
5.1.2 Observation 
Johansson och Svedner (2010) lyfter fram styrkan av att komplettera intervju som 
metod med fler metoder för att få en bredd och ett djup i resultatet och undvika att det 
blir smalt och enkelspårigt. På så vis kan observationen av elevuppgifter ge ett större 
djup och en allsidighet till resultatet. Deltagande observation går ut på att studera 
människors vardagliga liv under en viss tidsperiod och, till skillnad från systematisk 
observation, kan observatören delta och ställa frågor till de som observeras 
(Denscombe, 2012). I studien genomfördes en deltagande observation av elever som 
utförde elevuppgifter anknutna till bråk. Syftet med observationerna var att de skulle 
fungera som ett komplement till elevuppgifter och intervjuer. Eleverna som 
observerades var medvetna om att observatören hade en roll att observera, likt 
Denscombes (2012) beskrivning av deltagande som observatör, där deltagaren är 
medveten och har godkänt att bli observerad. Då observationen gjordes samtidigt som 
eleverna utförde elevuppgifterna bevarades en så naturlig situation som möjligt där 
eleven inte fokuserade på att bli observerad utan snarare på att lösa elevuppgifterna. 
Johansson och Svedner (2010) anser att observation är en passande typ av metod för att 
studera elevers beteende vilket motiverar observationen i studien. Vid händelsen 
observerades det som eleverna skrev ner på pappret, tid de tog på sig vid lösandet av 
uppgifterna, suckar och ljud och liknade saker. Fältanteckningar gjordes simultant som 
eleverna arbetade med uppgifterna. Observationerna gav en beredskap som blev ett stöd 
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för den efterföljande intervjun. Genom att studera elevernas beteende kunde 
observationen fungera som ett komplement till elevuppgifterna och intervjun.  
 
5.2 Urval 
Studien utfördes på en skola i södra Sverige. Vid urval av skola och klass gjordes ett 
bekvämlighetsurval vilket innebär att urvalet görs utifrån det som passar forskaren och 
finns lättillgängligt (Denscombe, 2012). Detta gjordes genom att jag haft 
verksamhetsförlagd utbildning (Vfu) i vederbörande skola och klass och därför redan 
har kontakt med läraren. Observationer och direkt efterföljande intervjuer gjordes med 
fyra elever i årskurs 3. Totalt sju elever tillfrågades att delta, men endast fyra återkom 
med medgivande till deltagandet. Eleverna gick i samma klass och valdes ut i samråd 
med läraren. Vid val av elever hölls i åtanke att eleverna skulle ha förmåga att delta i 
samtal och klara av den situationen de ställdes inför vid observation och intervju. Att de 
även skulle kunna uttrycka sig på svenska och tala om matematik var även i åtanke vid 
urval. Att studien utfördes i en årskurs 3 var för att de då har fått drygt två år i skolan av 
matematik- och bråkinlärning vilket underlättar i studien. Det är även genomförbart att 
utföra intervjuer med elever i årskurs 3 i den aktuella frågan då skolklasser i årskurs 3 
generellt jobbar med bråk. Klassen, där de informanterna ingår, har ännu inte jobbat 
med bråk i årskurs 3 utan endast på en introducerande nivå i tidigare årskurser. 
 
5.3 Val av uppgifter och intervjuguide 
Formandet av elevuppgifter (Bilaga B) gjordes utifrån viktiga aspekter av bråk som 
identifierats i tidigare bråkforskning. Dessa aspekter var del av helhet, del av antal och 
likadelning. Syftet med dessa val av uppgifter var att se hur eleverna tog sig an dessa 
aspekter vilket vidare ämnade till att ge information för att studiens frågeställningar 
senare kunde besvaras. I uppgifterna valdes vardagssituationer som relaterar till frukt, 
pizza, godis och elever i klassrummet. Dessa valdes utifrån redogörelser från tidigare 
forskare kring elevers uppfattningar om bråk och var elever kan möta bråkbegreppet i 
sin vardag. Till exempel förespråkar Löwing (2017) likadelning med hjälp av frukter, 
där det går att redogöra för enkla bråk som 1/2, 1/3, 1/4 och 3/4. Till intervjuguiden 
(Bilaga C) valdes dels frågor som kunde hjälpa eleverna att förklara hur de tog sig an 
uppgifterna, men också kompletterande frågor som kunde hjälpa eleverna att berätta vad 
som var svårt, lätt och viktigt i processen att ta sig an uppgifterna. Det valdes även 
frågor där eleverna fick beskriva hur de kunde koppla bråk till sin vardag.  
 
5.4 Genomförande 
Inledningsvis kontaktades läraren i aktuell skola som gav sitt samtycke till att elever 
från vederbörandes klass deltog i studien. Samtyckesbrev skickades till läraren som 
delade ut dessa till de tillfrågade elevernas vårdnadshavare. Efter att elevuppgifter och 
intervjuguide förberetts och godkännande från fyra vårdnadshavare kommit in besöktes 
klassen och observation och intervjuer genomfördes. Dessa ägde rum i ett enskilt 
klassrum. Eleverna fick inledningsvis information om studien och hur deras deltagande 
skulle bli användbart för studien. Att göra syftet klart för eleverna tillsammans med att 
etablera en tillit mellan intervjuaren och intervjupersonen är en del i att skapa 
förutsättningar för att få så uttömmande svar som möjligt (Johansson och Svedner, 
2010). Två elever svarade på elevuppgifter samtidigt, men väl åtskilda i klassrummet 
för att inte påverka varandra. Detta pågick under cirka 15 minuter. Under tiden de löste 
uppgifterna gjordes anteckningar kring det som observerades kring eleverna. Jag var 
tyst förutom vid enstaka tillfälle för att förtydliga frågor som eleverna inte förstod. 
Saker som observerades var tid de tog på sig vid uppgifterna, suckar, pauser, frågor, och 
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hur de löste uppgiften. Anteckningar togs även för att uppmärksamma intressanta 
angreppssätt för att senare under intervjun fråga specifikt kring detta. När de två svarat 
färdigt på uppgifterna utfördes intervjuer individuellt med varje elev. Varje intervju 
pågick i cirka 20 minuter. Intervjuerna inleddes med introducerande och generella 
frågor kring matematik för att få igång samtalet. Det tydliggjordes även att jag inte var 
ute efter rätt eller fel utan var intresserad av elevens tankar och resonemang. Sedan 
ställdes frågor kring specifika uppgifter och hur eleven gått tillväga för att lösa 
uppgiften i fråga. Frågor ställdes även kring elevens relation till bråk utanför skolans 
matematikämne. Sedan genomfördes samma process med två andra elever. Dessa 
intervjuer hjälpte i att få djupare information kring elevernas uppfattning av bråk än vad 
elevuppgifterna gjorde. Denscombe (2012) menar att den djupgående informationen 
som kan fås av semistrukturerade intervjuer är dess styrka.  
 
Validiteten ökar då information kan kontrolleras och konfirmeras (Denscombe, 2012). 
Under intervjun kunde följdfrågor ställas för förtydligande av vad eleven sagt och små 
pauser gav eleven tid och möjlighet att utveckla och förklara med andra ord. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en funktion på en mobiltelefon. Dessa ljudfiler 
säkerhetskopierades på dator och USB. Den ovan nämnda utformningen av studien 
lämpade sig bra med avseende till tidsåtgång och de begränsade resurser som fanns att 
tillgå. Intervjuerna spelades in som ljudfiler för att ta vara på så mycket information 
som möjligt från eleverna.  
 
5.5 Databearbetning 
Processen att förbereda data för analys gjordes utifrån en modell enligt Denscombe 
(2012). Råden som framkommer i modellen är att säkerhetskopiera materialet, 
sammanställa data i ett format där det är möjligt att sammanfoga all data, 
sammanställning av data på sådant sätt att kommentarer och anteckningar får plats och 
att märka upp rådata med koder eller serienummer för att lättare hitta tillbaka till den. 
Efter insamlingen av empiriska data i studien säkerhetskopierades och transkriberades 
ljudfilerna som ett steg i bearbetningen av data. Detta gjordes samma dag som 
insamlingen för att ta vara på så mycket intryck som möjligt. Elevernas namn 
avkodades och fick i transkriberingen beteckningarna E1-E4. I samma dokument som 
transkriberingarna infördes anteckningar från observationerna. Nyckelbegrepp i 
transkriberingarna färgkodades och anteckningar gjordes i en högerkolumn i samma 
dokument. På detta sätt lyftes olika teman fram i olika färger. Utöver att anteckningarna 
färgmarkerades fick de kodbeteckningar som referensmarkering. Exempelvis 3:V står 
för elev 3 och V står för verklighetsanknytning, 2:1 står för elev 2 och uppgift 1. Vidare 
sorterades och sammanställdes de olika färgkodningarna som tematiserats. Denscombe 
(2012) menar att förtrogenhet med data är den aspekt där forskaren sätter sig in i data 
som samlats in. Studiens transkriberade intervjuer lästes igenom upprepade gånger, 
tillsammans med observationsanteckningar. Transkriberingarna jämfördes även med 
elevernas elevuppgifter. Vid läsning och bearbetning söktes det som kunde förväntas 
finnas med, men som inte gjorde det. Detta uttrycker Denscombe (2012) som att läsa 
mellan raderna och leta efter underförstådda betydelser. Tematiseringar gjordes utifrån 
teman eller kategorier som kunde utläsas i data. Detta kan liknas med att data delas upp 
utifrån de uppfattningar som styr grupperingarna, som Johansson och Svedner (2010) 
redogör för och som står i kontrast till att kategorisera utifrån enskilda individer eller 
beskrivning av enskilda individer.   
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5.6 Trovärdighet och giltighet 
Johansson och Svedner (2010) varnar för att utföra kvalitativa intervjuer med ett fåtal 
personer på samma skola. De menar vidare att faran med detta är att resultatet som 
sammanställs utifrån data som samlas in blir svår att generalisera. Utifrån detta kan min 
studie ifrågasättas då jag valt intervjuer med några få elever på en och samma skola. Det 
minskar generaliserbarheten. För att öka studiens giltighet valde jag att utöka metoderna 
och utföra observationer och intervjuer med elever. Johansson och Svedner (2010) 
menar att det stärker studiens generaliserbarhet.  
 
Johansson och Svedner (2010) menar att bristfälliga kunskaper om hur metoder ska 
användas vid datainsamling och resultatredovisning är ett problem som kan uppstå när 
intervju används som metod. Det kan till exempel vara att ställa för ospecificerade 
frågor eller att inte vänta på svar som tillfredsställer frågeställningarna. Johansson och 
Svedner (2010) menar vidare att det på flera sätt går att undvika att misslyckas med 
intervjuer. Detta genom bra förberedelser, att etablera en god relation och tydliggöra 
syftet med intervjun för intervjupersonen. I fallet för denna studie anser jag att hänsyn 
togs till dessa tre aspekter.  
 
5.7 Etiska överväganden 
Information om syftet med studien förmedlades till alla berörda parter. Initialt 
informerades klassläraren som har ett skolansvar för eleverna som skulle komma att 
intervjuas och observeras, om studien. Innan eleverna som deltog i observation och 
intervju började delta informerades de ska om villkoren för deras deltagande, så som att 
det är helt frivilligt för dem att vara med i studien och att de när som kan välja att 
avbryta sin medverkan om de så vill. Det är inte enbart uppgiftslämnare, som i detta fall 
är elever som informerats, utan även deras vårdnadshavare. Förhandsinformation i form 
av ett missivbrev (Bilaga A) skickades ut till elever och vårdnadshavare där syftet med 
studien och dess nytta framgick samt forskarens namn och institutionsanknytning. I 
denna information redogjordes även för villkoren i deltagandet i studien. 
Vårdnadshavarna fick skriva på missivbrevet och på så vis ge sitt samtycke till deras 
barns deltagande i studien (Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, 2002).  
 
Åtgärder vidtogs så att alla i studiens berörda parter skulle skyddas med största möjliga 
konfidentialitet för att deras identitet inte skulle kunna utrönas. Detta enligt föreskrifter i 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). I 
studien togs detta i beaktning genom att de dokument som visade vilken skola, klass och 
vilka individer som deltog hanterades och förvarades med diskretion. Namn som 
förekom i de genomförda intervjuerna avidentifierades i transkribering, på 
elevuppgifterna och vidare i rapporten och eleverna kallades då för Elev 1, Elev 2, Elev 
3 och Elev 4.  
 
Det redogjordes i missivbrevet att den insamlade informationen endast skulle användas 
till studien och inte i annat syfte. Det klargjordes även för eleverna som deltog att det 
som de sade bara kommer att användas till studien. Detta i enlighet med 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). 
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6 Resultat och analys 
Här presenteras resultat och analys av studiens empiriska undersökning. 
Underrubrikerna består av de två frågeställningar studien utgår från. Frågeställningen 
kring hur elever kan koppla kunskapen till sin vardag analyseras utifrån teorin om 
representationsformer och frågeställningen kring kritiska aspekter inom bråk analyseras 
till största del med hjälp av variationsteorin men även representationsformer. Eleverna 
benämns som Elev 1, Elev 2, Elev 3 och Elev 4. Observatören och intervjuaren 
benämns förkortat som I. 
 
6.1 Hur kan elever koppla kunskapen från bråkbegreppet till sin 
vardag?  
6.1.1 Mat och godis 
På intervjufrågan hur man kan använda sig av bråk hemma eller när man inte har 
mattelektion i skolan ger Elev 2 ett svar kopplat till godis. Eleven anser att man kan 
använda bråk när man delar upp godis och relaterar till en möjlig situation:  
  

”Säg att jag skulle ha tre syskon till… Och så har vi kanske.. vi kan prova tio godisbitar och 
vi är alltså fem stycken. Ja, det får vara mina småsyskon och jag… jag har delat upp så att alla 
får två var. ”  
    - Elev 2 
 

Elev 2 ritar upp scenariot genom att rita tio runda godisbitar på rad och delar in dessa 
två och två med hjälp av streck, i fem grupper. Eleven kommer fram till att alla 
syskonen får två var. Elev 3 relaterar bråkanvändning till delning av en tårta mellan fyra 
personer. När pannkakor ska delas i lika stora bitar kan kompisarna använda bråk, räkna 
och se hur många bitar de har, anser Elev 1. Eleven menar också att bråk kan vara 
användbart vid delning av frukt.  
 

”Kanske… här på skolan och sen kanske man får någonting och sen kanske man ska dela på 
en frukt eller så och då så kan man också räkna och se…” 
    - Elev 1 

 
6.1.2 Mätning och vikten av rättvisa 
Elev 3 berättar i intervjun att bråk kan användas vid matlagning då olika mått så som 
decilitermått används för att mäta upp ingredienser.  
 

”Det finns sånna här mått, och det är en fjärdedel och sånt.” 
    - Elev 3 

Elev 4 kopplar bråk till likadelning och förklarar att när kludd ska delas lika kan detta 
göras genom att forma den rund till en pizza eller till en kvadrat.  
 

”Eller när man har någonting, nån kludd eller någon lera då kan man dela den om man gör 
dem rund till en pizza.” 
    - Elev 4 

När familjen ska städa kan de olika rummen delas upp mellan familjemedlemmarna. 
Detta kan göras genom att de delas upp så att det blir rättvist, menar Elev 4. 
Rättvisetänket kan också appliceras på sysslor som rör middagen.  
 

”När man ska äta middag eller när man ska gå och städa någonting så kan man dela det. Till 
exempel du städar den delen och jag städar den delen…”  
    -Elev 4 

 
 I: Aha, just det. Att man delar upp typ rummen då? 
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 E4: Min bror gör vardagsrummet och pappa gör köket och jag gör kanske toan och 
sovrummet.  

 
Dela rättvist är en princip som framkommer i intervjun kopplat till bråks 
verklighetsanknytning. Elev 4 tycker det är viktigt att dela rättvist när man delar på 
någonting.  

 
”Till exempel när man har någonting och man delar på den, så måste man dela rättvist och då 
delar man ju med bråk och annars blir det orättvist om den får mindre. ” 
     - Elev 4 

 
Principen förekommer också i resonemangen kring vissa av uppgifterna. Elev 1 
uttrycker att angående uppgift 5 att det är orättvist om inte alla får lika stor del. 
 
6.1.3 Familj och kompisar 
När elev 3 förklarade uppgift 5 relaterade eleven till sig själv och ritade tre kompisar, så 
att de blev fyra personer. Sedan drogs streck till pizzadelarna. 
 

 
Figur 3. Uppgift 5, Elev 3 

Elev 2 och 4 kopplar bråk till familjesituationer. Elev 1 tycker att bråkräkning kan 
användas tillsammans med kompisar. 
 
6.1.4 Analys 
6.1.4.1 Mat och godis 
Samtliga elever relaterar bråk i verkligheten till mat och ätbara saker så som godis, 
pannkakor, pizza, middag och delning av frukt. När Elev 2 förklarar situationen att dela 
upp tio godisbitar på fem syskon framkommer det att eleven utgår från en påhittad 
händelse som skulle kunna utspela sig i elevens familj. Sedan ritas scenariot upp genom 
att rita tio runda godisbitar. De tre olika representationsformerna verklighet, bild och 
språk används för att förklara situationen. När Elev 2 ritar upp scenariot sker en 
översättning mellan representationsformerna verklighet och bild. Eleven visar på 
förmågan att översätta mellan olika representationsformer vilket kan leda till djupare 
förståelse för det matematiska begreppet. Detta är i enlighet med vad Kilpatrick (2001) 
menar är viktigt för att elever ska få djupare förståelse för det matematiska begreppet. 
Även Behr (1983) styrker detta med att framlägga att det talade språket kan fungera som 
en brygga mellan verkliga situationer och bilder, vilket det gör i denna situation. Då 
eleven kopplar verklighetsrepresentationen av bråk till en bild kompletterar 
representationsformerna varandra. De gör detta genom att de presenterar informationen 
på olika sätt, likt Ainsworths (2006) förklaring av den kompletterande funktionen, där 
olika representationer har olika processer som stödjer varandra. Bilden ger visuell 
information och stödjer och kompletterar därigenom den verklighetsrepresentationen 
vars information är auditiv. Att båda sinnena bidrar till korttidsminnet hjälper 
översättandet mellan representationerna (Ainsworth, 2006).  
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6.1.4.2 Mätning och vikten av rättvisa 
Sysslor i hemmet lyfts fram som ett verkligt scenario där förståelse för bråk kan komma 
till användning. Representationsformen verklighet (Häggblom, 2013) används och 
kopplas till lika uppdelning av sysslor där bråk kan användas. Vid städning och 
fördelning av arbetet som Elev 4 beskriver ska det göras på sådan sätt att det blir 
rättvist. Bråkbegreppet likadelning kopplas här till rättviseaspekten av att dela upp 
arbetet. Även om arbetet refereras till uppdelning av yta tycks det inte handla om exakt 
uppdelning i kvadratmetrar eller antal minuter arbetet tar, utan snarare en känsla av att 
det är ungefär lika stor arbetsinsats bland de inblandade och därigenom blir vad eleven 
anser rättvist. McIntosh (2008) menar att bråk i vardagliga sammanhang använder 
uttryck som inte nödvändigtvis menar det exakta. Detta kan tolkas som fallet i 
uppdelningen av städuppgifter då eleven inte lyfter fram det viktiga med exakt samma 
arbetsinsats utan snarare någorlunda rättvist. Eleven tycks på så vis inte ha full 
förståelse för det matematiska begreppet likadelning som utgör en grund i bråk. 
Scenariot är trots detta en representation av verkligheten som har potential att kunna 
visa på likadelning. Representationen av verkligheten är en enaktiv representation på en 
konkret nivå (Bruner, 1966) som beskriver en handling. Bruner (1966) lyfter fram att 
den enaktiva nivån i generella fall är en förutsättning för att utveckla förståelse för de 
mer abstrakta representationerna. Att se denna situation med hjälp av fler 
representationer skulle kunna leda till att eleven utvidgar sin förståelse för begreppet 
likadelning, i likhet med Kilpatrick (2001) som menar att olika representationer 
fungerar som verktyg som kommunicerar den matematiska informationen.  
 
Elev 4 kopplar inte detta scenario till någon ytterligare representationsform. Om 
ytterligare representationsformer skulle användas skulle dessa kunna ge större förståelse 
för elevens tankar kring bråkets verklighetsanknytning i förhållande till scenariot. En 
annan representationsform som visar scenariot skulle kunna förtydliga bråkinnehållet 
och så ha en begränsande funktion som Ainsworth (2006) beskriver som förtydligande 
och begränsande av det matematiska innehållet. Skulle scenariot presenteras med en 
bild av de olika rummen skulle detta kunna ge en tydligare förståelse för hur eleven ser 
på likadelning. Detta skulle även kunna bistå i att i symbolform uttrycka hur stor del av 
utrymmen som var och en ska städa. Som Behr (1983) menar kan bild och konkreta 
objekt stötta översättningen mellan verklighet och symboler. Bild är därmed en lämplig 
representationsform för att visa på begreppet likadelning. En språklig representation 
skulle kunna fungera begränsande genom att definiera begreppet likadelning, att alla 
delar måste vara lika stora (Ainsworth, 2006). 
 
Mått som används vid bakning och matlagning är verkliga sammanhang som 
bråkbegreppet kopplas till. Här lyfts en fjärdedel fram tillsammans med deciliter och 
mätning av en mängd. Detta går i linje med Häggblom (2013) som menar att bråk kan 
kopplas till verkliga sammanhang så som recept, tidsangivelser, mätningar och pengar. 
Häggblom (2013) menar även att dessa representationsformer kan stödja elever i att 
utveckla en god förståelse för bråk. Att eleven kan koppla ihop bakning och matlagning 
med bråk är inte samma sak som att eleven har förståelse för bråket en fjärdedel eller 
vet hur en fjärdedel mäts upp. Häggblom (2013) menar att konkreta modeller skulle 
kunna hjälpa i översättningen från en verklig situation, som bakning, till förståelse på 
språklig och symbolisk nivå. Den verklighetsanknutna bilden av bråk i en 
bakningssituation ligger på en enaktiv nivå som är konkret (Bruner, 1966). För att nå 
ytterligare nivåer krävs högre intellektuell nivå och en förmåga att abstrahera 
bråkbegreppet (Bruner, 1966). 
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6.1.4.3 Familj och kompisar 
Samtliga elever relaterar verkliga händelser kopplade till bråk med sig själva i 
förhållande till kompisar och familjemedlemmar. Elev 3 relaterar till sig själv i lösandet 
av en uppgift och ritar upp en bild föreställande sig själv och tre kompisar, så att de blir 
fyra personer. Sedan dras streck till pizzadelarna för att tydligt visa att de får en pizzabit 
var. Eleven använder sig av verklighetsanknytningen som redan finns i uppgiften och 
relaterar detta till sin verklighet. Då en bild skapas utifrån en text med 
verklighetsanknytning och dessa förklaras med uttalade ord görs översättningar mellan 
representationsformerna. De kompletterar varandra likt det sätt varpå Ainsworths (2006) 
förklarar den kompletterande funktionen. Visuell bild och text kombineras med auditiv 
förklaring genom elevens egna ord.  
 
Ingen av eleverna använder någon av representationsformerna symboler eller språkligt 
uttryck av bråket då de relaterar bråk till vardagliga situationer. Dessa är vad Bruner 
(1966) kallar symbolisk representation och är mer abstrakta än de andra 
representationerna. Att eleverna använder enaktiva och ikoniska representationer men 
inte symboliska stödjer Bruners (1966) teori om den intellektuella utvecklingen. De 
enaktiva och ikoniska representationerna som används visar, enligt Bruner (1966), det 
matematiska innehållet på en konkretare nivå. Ainsworth (2006) menar att det krävs 
förståelse för en representationsform för att kunna koppla ihop den med en annan 
representationsform och för att visa på ett matematiskt innehåll. Detta kan kopplas till 
uteblivandet av representationsformerna symboler eller språkligt uttryck av bråket som 
något eleverna inte har förståelse för.  
 
 
6.2 Vilka kritiska aspekter inom bråk kan kopplas till elevers 
uppfattningar av bråk i vardagliga sammanhang.  
 
6.2.1 Likadelning  
Ingen av eleverna visar på full förståelse för likadelning när de löser uppgifterna. De 
delar lika på de flesta uppgifter men inte när det gäller 1/3. Detta gäller både när de 
själva fyller i 1/3 av en pizzafigur och när de ringar in vilka modeller som visar 1/3 
bland alternativ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vid uppgiftstillfället anser samtliga elever, på samma sätt som Elev 4, se Figur 4, att 
figur a, b, d och e visar 1/3 som skuggad. Under intervjuerna kommer två elever fram 
till att likadelning alltid är viktigt och ändrar sitt svar i uppgift 6. Likt Elev 4, Figur 4, 
utskiljs alternativ b och e som felaktiga med motiveringen att de inte har lika stora 
delar. Så här säger eleven som tidigt i intervjun resonerade att det är viktigt med lika 
stora delar i figurerna: 
 

Figur	4:	Uppgift	6,	Elev	4	
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” Nej, för att det ska ju vara lika stora delar och den är mycket större än de två (pekar på 
halvan i 6:b).”  
    - Elev 2 

 
Elev 4 kommer i slutet av intervjun fram till att det är viktigt med 
likadelning: 
 

”Så det är nog ganska viktigt att de är lika stora. Annars blir det ju inte tredjedelar eller 
hälften eller sjättedelar.” 

     - Elev 4 
 
De två andra eleverna tror att det var viktigt med likadelning, men är osäkra. Elev 1 
visar på svårigheter med likadelning vid skuggandet av 1/3 av en pizza. Figur 2 visar 
hur hon delar pizzan i tre delar som inte är lika stora utan 1/4 +1/4 + 1/2, och skuggar 
1/4 av dessa. Hon kallar uppdelningen för ”en hel och två halvor”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Uppgift 1, Elev 1 

Hon delar även upp chokladkakan och pyramiden på samma sätt. Elev 2 resonerar också 
kring detta sätt att dela upp en pizza i 1/3.  
 

”För om man gör så här blir det ju inte lika stora bitar. Så… Så kan vi ju inte göra!” 
     - Elev 2 
 
I uppgift 5 löser samtliga elever uppgiften korrekt. De gör detta genom att dela pizzan 
med horisontellt streck och sedan ett vertikalt streck genom pizzan och får så fyra lika 
stora delar, se Figur 6. Denna uppgift uttrycker att alla får lika stor del var.  
 

  
Figur 6: Uppgift 5, Elev 1 

 
6.2.2 Täljarens och nämnarens innebörd 
Det framkommer i intervjun att två av eleverna tror att 1 i 1/3, 1/2 och 1/4 visar att det 
gäller en hel figur som de relaterar till.  
 

”I: Och ettan, vad betyder den?   
E4: Att det är en pyramid och inte två pyramider.” 
   - Elev 4 
 
”I: När man säger en sjättedel så är det ju en etta längst upp och vad betyder ettan? 
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E2: Att det är en pizza som man delar på. Liksom inte två pizzor som man delar på, så 
tror jag. ” 
    - Elev 2 

 
De markerar trots detta ut 1/4 på pizzan men kan inte förklara att 1 hör till den skuggade 
delen. 

  
Figur 7. Uppgift 1, Elev 4 

 
Elev 1 urskiljer att täljaren står för den skuggade delen av figurerna i uppgift 2, Figur 8. 
  

 
Figur 8. Uppgift 2. Elev 1 

 
Då det gäller vid bråk som del av helhet förstår samtliga elever att nämnaren visar på 
hur många delar den hela ska delas i.  
 

”I:  Vad står trean för? 
E1: Jag tror att det är för att det är tre tillsammans 
I: Och här då, fyran vad står den för? 
E1: Jag tror också att den står för hela.” 
  -Elev 1 

 
6.2.3 Del av antal 
I uppgift 7 drar Elev 3 och 4 ett vertikalt streck genom halva klassen och sedan ett 
horisontellt streck genom halva klassen och delar på så vis in klassen i grupper om fyra. 
Detta är deras strategi för att lösa uppgiften. Figur 9 visar detta: 
 

 
Figur 9: Uppgift 7, elev 3 
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Elev 2 använder inte streck, men resonerade som att antalet 16 ska delas upp i fyra 
högar.  
 

”E2: En fjärdedel av dem… Jag tänkte: Det var ju sexton. Och sexton kan man ju dela 
upp i fyra högar med fyra barn i. Och då tar man liksom bara bort en av fyrorna, en fjärdedel 
så, som är och då har vi ju de här kvar. ” 
    - Elev 2 

 
Elev 1 relaterar en fjärdedel till numret fyra utan att först relatera till antalet barn. Hon 
säger:  
 

”E1: Fyra. Jag tänkte en fjärdedel är fyra så då så visste jag att det var fyra och då tog jag 
bort fyra. 
I: Hur visste du det att det var fyra? 
E1:    För att det var fjärdedelen och då visste jag det.” 

 
 
6.2.4  Analys 
Att förstå den viktiga principen inom bråk att alla delar måste vara exakt lika stora i en 
helhet eller ett antal är en kritisk aspekt i flera uppgifter. Det är tydligt genom att detta 
är avgörande för om eleverna klarar uppgiften eller inte. I uppgift 5 är den kritiska 
aspekten likadelning belyst genom att detta visas med språklig representation. Detta gör 
eleverna säkrare på att likadelning är viktigt.  
 

 
Figur 10, Uppgift 5 

I uppgift 6 är den kritiska aspekten likadelning inte uttalad och eleverna löser inte 
uppgiften korrekt. När eleverna intervjuas initierar två elever resonemang kring 
likadelning och kommer fram till att det är viktigt. De har då arbetat med alla uppgifter 
och sett likadelning förekomma på ett varierat sätt genom uppgifterna. Enligt Lo (2012) 
förstås ett lärandeobjekt på ett nytt sätt då en kritisk aspekt synliggörs var för sig. 
Likadelning synliggörs i uppgift 6 genom figurerna. Uppgiften visar på 
variationsmönstret kontrast. Den visar både några figurer av hur 1/3 kan se ut samt 
några hur den inte kan se ut. Lo (2012) menar att kontrast hjälper eleverna att se 
skillnaderna mellan objekt för att kunna välja bort de felaktiga föreställningarna kring 
lärandeobjektet. Eleverna kan här se att alla delar i figurerna b och c inte är lika stora. 
Denna variation upptäcker eleverna och avskiljer alternativ b och c som felaktiga. De 
får således en tydligare bild av lärandeobjektet genom att alla delar av helheten måste 
vara lika stora.  
 
Täljarens och nämnarens innebörd utgör kritiska aspekter i elevernas förståelse för bråk. 
I uppgift 2 varieras nämnaren medan täljaren hålls konstant. Detta visar på separation då 
det som ska läras, i uppgiftens fall nämnaren, visas genom att lyfta fram en aspekt och 
variera den medan de övriga kritiska aspekterna hålls konstanta (Lo, 2012). Två elever 
har svårt att uttrycka täljarens innebörd som antal delar helheten är uppdelad i och 
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relaterar den istället till en hel figur. Den kritiska aspekten som visar på täljarens 
innebörd, hur många delar i helheten som avses, behöver varieras så att eleverna inte 
bara relaterar till stambråk där de kan förväxla täljarens innebörd med antalet hela 
figurer i uppgiften.  
 
Tre av eleverna visar att de förstår den kritiska aspekten av att dela upp ett antal i 
grupper om lika många objekt. I uppgift 7 kommer Elev 1 fram till rätt svar, men visar 
inte på förståelse för att dela upp i lika stora grupper. Eleven relaterar istället till en 
fjärdedel = fyra, vilket skulle bli felaktigt om det totala antalet vore ett annat. Lo (2012) 
lyfter fram denna kritiska aspekt att det är viktigt att tydliggöra helheten eller talet som 
bråket relaterar till. Det är således en kritisk aspekt för Elev 1 att kunna urskilja att 
sexton barn i klassen ska delas upp i grupper om fyra genom likadelning. En annan 
kritisk aspekt i uppgift 7 är att kunna urskilja det språkliga i uppgiftsbeskrivningen för 
att uppfatta lärandeobjektet. Denna uppgift har andra kritiska aspekter som kan försvåra 
processen för Elev 1. Lo (2012) redogör för att ett lärandeobjekt har många olika 
aspekter i sig som behöver belysas och att det är individuellt vad olika elever uppfattar 
som svårt. I uppgiften förekommer endast en komplett representationsform; språk 
(Häggblom, 2013). Det förekommer en bild på sexton barn vilket endast representerar 
delar av uppgiften. Bilden kan fungera som ett stöd i att konkretisera det språkliga, som 
ligger på en mer intellektuell nivå (Bruner, 1966). Studien visar att bilden används på 
detta sätt och vid lösandet av uppgiften dras streck, målas och skrivs i bilden vilket gör 
att den visar liknande information som den språkliga representationen. Därmed 
kompletterar de två representationerna varandra genom informationen de håller och 
processerna de stödjer och hjälper till vid förståelsen för lärandeobjektet.  
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7 Diskussion 
Nedan diskuteras resultatet och valda metoder i studien. Till sist presenteras förslag till 
fortsatt forskning.  
 
7.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av den empiriska studien visar att elever kopplar bråkbegreppet till 
vardagliga situationer på flera sätt. Korrekta kopplingar mellan vardagen och 
bråkbegreppet förekommer, men även kopplingar där förståelsen är bristfällig. Elever 
kan därmed bli hjälpta av att bråk vardagsanknyts. Detta förutsätter dock att de har en 
grundförståelse för bråk eller att vardagsanknytningen stödjer och visar på de kritiska 
aspekterna. 
 
Resultatet visar att bråkbegreppet likadelning är en kritisk aspekt inom bråk och således 
en viktig del i att förstå bråkbegreppet. Likadelning är inte självklart för eleverna och 
behöver således lyftas fram på olika sätt för att eleverna ska kunna förstå begreppet. Att 
likadelning vid tredjedelar är svårt framgår i studien och är i likhet med McIntosh 
(2008), som framhåller att likadelning i tre är svårt på grund av att det inte kan delas 
genom att halvera en given modell eller bild. Det kan således vara svårt att dela upp en 
modell i tre lika stora delar. I de fall där likadelning visades på felaktigt vis framgick 
rätt antal delar som helheten eller antalet delats i, alltså nämnarens innebörd, men att 
alla de delarna ska vara exakt lika stora bortsågs det ifrån. 
 
I detta arbete har några kritiska aspekter uppmärksammats som är viktiga i det initiala 
lärandet av bråk, för att en korrekt förståelse ska uppnås. Dessa aspekter är viktiga att 
lyfta fram i undervisningen för att möjliggöra för elever att få en korrekt förståelse för 
dessa då de lägger en viktig grund för fortsatt förståelse av bråk. I resultatet 
framkommer att bråkbegreppet likadelning kopplas till en rättviseaspekt i vardagliga 
sammanhang. Likadelning kan korrekt kopplas till rättvisa så länge definitionen exakt 
lika stora delar läggs i begreppet rättvisa, då det gäller likadelning inom bråk som del 
av helhet. Då det gäller likadelning inom bråk som del av antal ligger rättviseaspekten i 
att antalet objekt är lika fördelade. Uppdelningen kan se olika ut beroende på vilket 
uttryck av bråk som används. Om ett städprojekt delas upp mellan tre personer i antal 
rum de ska städa var kan detta ses orättvist om rummen är olika stora. Utifrån 
antalsaspekten är det rättvist, men utifrån en helhetsaspekt kan det vara högst orättvist. 
Detta kan möjligtvis bidra till svårigheter vad gäller förståelsen för likadelning då det 
kopplas till vardagliga sammanhang. Dessa svårigheter som kan innebära att bråkets 
olika uttryck försvårar för förståelsen av bråk är i enlighet med Behr (1983) som lyfter 
fram att de olika uttrycken av bråk gör matematikområdet mer komplext. Både Van de 
Walle (2010) och Löwing (2017) lyfter fram bråkets olika uttryck där det är viktigt att 
förstå och kunna använda de olika uttrycken. McIntosh (2008) menar att för att få en 
korrekt förståelse för bråkbegreppet krävs att sambandet mellan delning och bråkform 
tydliggörs, vilket denna studie också pekar på då det gäller att visa på skillnader och 
kopplingar mellan bråks olika uttryck. Det är viktigt att undervisningen inom bråk 
tydliggör bråkets olika uttryck och dess innebörd. I årskurs 3 bör fokus läggas på att 
visa på att bråk kan användas för att uttrycka både del av antal och del av helhet. 
Likadelning inom bråk bör också läggas fokus på i undervisningen, för att dess innebörd 
inte ska stanna vid en informell kunskap från vardagens rättvisebegrepp.  
 
Resultatet som innebär att undervisning som endast fokuserar på stambråk gör det 
möjligt för elever att blanda ihop täljarens innebörd med antalet hela figurer. Det kan 
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därmed vara problematiskt att alltför statiskt undervisa med stambråk relaterat till 
endast en figur. McIntosh (2008) anser att stambråken utgör grunden för att förstå bråk 
och Löwing (2017) förespråkar ett fokus på stambråken i årskurs 1-3. Studiens resultat 
kan därmed visa på vikten av att förtydliga täljarens innebörd och visa på att bråk kan 
relateras till flera figurer.  
 
Att bråk förekommer i mindre utsträckning i vardagen idag (Karlsson & Kilborn, 2015., 
Bergius, 2011., McIntosh, 2008) kan försvåra för eleverna att hitta referenspunkter i sin 
vardag som kan kopplas till bråkräkning i skolan. Det kan bli svårare för eleverna att få 
konkreta bilder av bråk som är verklighetsanknutna, vilket Wistedt (1992) menar ska 
hjälpa eleverna att förstå den abstrakta matematiken.  
 
Resultatet kan inte relateras till den undervisning deltagarna i studien fått sedan tidigare. 
Detta togs inte i åtanke då urvalet för studien gjordes. Resultatet kan heller inte ställas i 
perspektiv mot elevernas hemförhållanden vilket kan spela in på hur elever relaterar 
bråk till vardagen. Dessa två aspekter är bakomliggande faktorer som kan spela in på 
hur elever ser på bråk i vardagliga situationer.  
 
7.2 Metoddiskussion 
De insamlade empiriska data samlades in med hjälp av deltagande observationer, 
elevuppgifter och intervjuer och gav studien ett bra underlag för att svara på studiens 
frågeställningar. Genom att använda flera metoder styrktes resultatets trovärdighet och 
gav förutsättningar till större bredd i resultatet (Johansson och Svedner, 2010). 
Trovärdigheten stärks av att få in data på olika sätt, sådant som producerats 
(elevuppgifter), sådant som sägs (intervjuer) och sådant som observerats (observationer) 
(Denscombe, 2012). 
 
Johansson och Svedner (2010) menar att det på flera sätt går att undvika att misslyckas 
med intervjuer. Bra förberedelser, etablera en god relation och tydliggöra syftet med 
intervjun för intervjupersonen. I fallet för denna studie anser jag att hänsyn togs till 
dessa tre aspekter. Potentiellt skulle mer information kunna fås genom att ställa 
intervjufrågor kring verklighetsanknytning som är direkt kopplade till ett matematiskt 
innehåll från elevuppgifterna. På så sätt kunde möjligen större förståelse fås kring 
elevens förmåga att koppla vardagsanknytningen till ett matematiskt innehåll på korrekt 
sätt. Dock är det inte säkert att förlängda intervjuer hade varit fördelaktigt för resultatet. 
En möjlighet hade varit att utföra kompletterande intervjuer. På grund av tidsbrist 
gjordes inte detta. I stort anser jag att intervjuerna och elevuppgifterna var lyckade. 
Elevuppgifterna var utformade på en nivå som passade eleverna. De var inte omöjliga 
för dem, men heller inte lätta. Att de i intervjun kunde resonera och jämföra lätta och 
svårare uppgifter var fördelaktigt för studien. En god relation till eleverna fanns sedan 
tidigare och innan observation och intervju startades tog lite tid att småprata med 
eleverna för att skapa en trygg stämning. Genom detta etablerades en god relation till 
eleverna vilket är en viktig faktor för lyckade intervjuer, anser Johansson och Svedner 
(2010). Syftet med intervjun tydliggjordes även för eleverna. Urvalet bestod av fyra 
elever som fick delta i elevintervjuer och elevuppgifter med observation. Ett större urval 
skulle behövas för att göra resultatet generaliserbart (Denscombe, 2012). Det urval som 
gjordes var dock rimligt ur en tidsaspekt. Om urvalet gjorts med elever som nyligen 
behandlat bråk i undervisningen kan resultatet ha sett annorlunda ut.  
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Studien har riktat in sig på elevers uppfattningar av bråk i vardagssituationer. 
Möjligheter till vidare forskning är därmed att anta ett annat perspektiv än elevers. Det 
skulle vara intressant att studera hur lärare kopplar bråk till vardagliga sammanhang i 
sin undervisning. Vidare skulle läromedel kunna analyseras för att se hur dessa lyfter 
fram verklighetsaspekten kopplat till bråk. Då det gäller kritiska aspekter inom bråk 
skulle det vara intressant att utföra liknande studie med en större urvalsgrupp för att 
undersöka om samma kritiska aspekter framträder och i så fall om de gör det på samma 
sätt. 
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Bilagor 
 
Bilaga A - Samtyckesblankett – Förfrågan om deltagande i en studie 
 
Hej! 
Jag heter Cathrine Vind och har de senaste veckorna haft praktik på skolan. Jag studerar 
fjärde och sista året på grundlärarprogrammet med inriktning årskurs F-3 vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver jag ett självständigt arbete inom matematik 
och matematikdidaktik. Syftet med arbetet är att undersöka vad elever i årskurs 3 har för 
uppfattningar om matematikområdet bråk. Därför kommer jag intervjua några elever 
samt observera när de löser uppgifter kopplat till detta. Detta kommer göras vid ett 
tillfälle då eleven är i skolan. Resultatet av undersökningen kommer sedan att ingå i det 
självständiga arbetet. I arbetet kommer det inte gå att utläsa vilka elever som deltagit, 
vilken skola eleverna går på eller i vilken stad intervjuerna är genomförda. De uppgifter 
och den information som framkommer under intervjuerna kommer att användas till 
detta arbete och inte till något annat. Eleverna kan när som helst ångra sig och välja att 
inte delta. Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta senare transkribering.  
 
I och med detta brev ber jag om ert samtycke till att er son/dotter deltar i detta arbete. 
Var vänlig och fyll i nedanstående talong och återlämna den till skolan så snart som 
möjligt. Har ni några frågor kring detta är det bara att höra av sig!  
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
Cathrine Vind 
cv222dw@student.lnu.se 
Handledare: Berit Roos Johansson 
berit.roos-johansson@lnu.se 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Samtycke till medverkan i projekt (sätt kryss i lämplig ruta).  
 
  Jag samtycker till att min son/dotter deltar i projektet.  
 
  Jag samtycker inte till att min son/dotter deltar i projektet. 
 
 
Elevens namn _____________________________________ Klass ______________  
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Vårdnadshavares namnteckning  
 
 
_____________________________________________________________________ 
Namnförtydligande  
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Bilaga B - Elevuppgifter Bråk 
 
1. Måla en halv 1/2 
 
 

pizza chokladkaka pyramid 

  
 

 
 
 
 
 
Måla en fjärdedel 1/4 
 

pizza chokladkaka pyramid 

  
 

 
 
 
 
 
Måla en tredjedel, 1/3 
 

pizza chokladkaka pyramid 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



  
 

III 
 
 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. Hur många lika stora delar är pizzan delad i? 
 
 
   ______________________ 

 
 
 
 
 
 
4. Vad kallas en av dessa delar på bråkspråk? 
 
 

 

 
 
 
 
_____________________ 

 
 
 
 



  
 

IV 
 
 

 
 
5. Ni är fyra kompisar som ska dela på en pizza. Alla får lika stor del var. Hur stor del 
får du? Visa på pizzan. 
 

 
 
Vad kallas den bråkdelen som du får? 
 
 
______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 

 
d) (1del skuggad) e) (uppdelad i 3 olika stora delar, en skuggad) 

  
 
 
 
 
 
 
7. Det är 16 barn i klassen. Idag är en fjärdedel sjuka. Hur många är sjuka? 
 



  
 

V 
 
 

    

    

    

    
   ______________________________ 
 
 
 
 
 
8. Hur många är hälften av 6 äpplen? Ringa in svaret. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
9. Hur många är en tredjedel av 6 äpplen? Ringa in svaret. 
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Bilaga C  - Intervjuguide - Elevintervju 
 

Introduktion: 

 

• Beskrivning av intervjuns upplägg. Först uppgiften och sen prata kring det. 

• Förklara att det inte är ett prov utan att jag vill veta hur du tänker kring bråk.  

• Vad jobbar du med i matematik nu? 

• Kommer du ihåg när ni jobbade med bråk och delade upp pizzor i olika delar? 

• Frågor? 

 

Frågor till uppgifterna: 

• Berätta hur du tänkte när du räknade ut uppgiften. Hur löste du uppgiften? 

• Kan du förklara hur du gjort? 

• Vad var lätt att förstå uppgiften? 

• Vad var svårt att förstå uppgiften? 

 

Allmänt om uppgifterna: 

• Vad tycker du om bråk? 

o Vad är lätt?  

o Vad är svårt? 

• Varför tror du att andra kan tycka det är svårt med bråk? 

• Vilka misstag skulle de som tycker det är svårt med bråk kunna göra? 

• Vad är bra med att kunna bråk? 

• Var det lättare att klara någon speciell uppgift? (Visa uppgifterna) Varför var det 

så? 

• Tänkte du på att det var pizzor här och inte cirklar? Gjorde det någon skillnad? 

• När använder du bråk när du inte är i skolan eller i skolan när du inte räknar 

matte? Hur gör du då? 

• När är det viktigt att dela lika? Hemma? I skolan? Hur gör du då? 
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