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ABSTRAKT 

Karin Gustafsson & Liselotte Lövdahl 

Dubbelt, hälften och del av helhet i skolår 2 
En studie om hur lärare och elever arbetar för att befästa begreppen dubbelt, hälften och del av 
helhet i de tidiga skolåren. 

Double, half and a part of in the second school year. 
A study about how teachers work to secure the pupils conception of double, half and a part of in 
the early school years. 

Antal sidor: 35 

 

Syftet med arbetet är att få en ökad kunskap om hur lärare arbetar för att elever i skolår 2 ska 

befästa begreppen dubbelt, hälften och del av helhet dvs. bråk. Vi vill även ta reda på hur 

eleverna uppfattar dessa begrepp i fem matematikuppgifter. Vi har använt oss av kvalitativa 

undersökningsmetoder, intervjuer med lärare och fallstudie i elevgrupp.  

Målet är att hitta lämpliga undervisningsmetoder för att kunna stödja elevers lärande och 

förståelse för matematiska begrepp. 

Resultatet av undersökningen visar att det jobbas mycket med begreppen dubbelt och hälften i 

de första skolåren. Språket och ett laborativt arbetssätt är en grundförutsättning för att eleverna 

ska få en begreppsförståelse. Begreppet dubbelt är befäst hos eleverna i undersökningen, 

begreppet hälften har eleverna svårare för särskilt när ett udda antal 10-tal ska halveras. De 

flesta av eleverna i undersökningen hade ingen begreppsuppfattning om del av helhet. Del av 

helhet jobbar man inte medvetet med i skolår 2, det är mest i förbifarten begrepp som tredjedel 

och fjärdedel nämns. 
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1 Inledning 
 
Att eleverna har en god förståelse för matematiska begrepp är en förutsättning för att de ska 

kunna använda dem i olika sammanhang. Vi uppmärksammade detta när vi skrev ett arbete 

under vår lärarutbildning, hösten-05. Ifall inte eleverna hade en förståelse för begreppen 

kunde de inte lösa matematiska textuppgifter. I vårt examensarbete vill vi gå vidare och titta 

på hur sju lärare, som undervisar i skolår 2, arbetar för att eleverna ska befästa begreppen 

dubbelt och hälften och hur de arbetar med bråkräkning. Dessa begrepp finns med i barnens 

vardag och är även viktiga för elevers taluppfattning. Vi tittar också på hur 

begreppsuppfattningen för elever i skolår 2 ser ut då det gäller dubbelt och hälften samt deras 

förståelse för bråkräkning. Det vi gör i vår undersökning är att titta närmare på hur lärarens 

arbetssätt påverkar elevernas begreppsuppfattning inom tre matematiska begrepp.  

Skolverket förväntar sig en balans mellan kreativa och problemlösande aktiviteter och 

kunskaper om matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Vi ser det som en viktig del 

i vårt kommande läraryrke att med olika medel stödja lärande och förståelse i matematiska 

begrepp.  

 

1.1 Syfte 
 
Syftet med vårt arbete är att få en ökad kunskap om hur lärare arbetar för att elever i skolår 2 

ska befästa begreppen dubbelt, hälften och del av helhet dvs. bråk. Vi vill även ta reda på hur 

eleverna uppfattar begreppen dubbelt, hälften och del av helhet i några matematiska uppgifter. 

 

 

1.2 Frågeställningar 
 

I vårt examensarbete vill vi fortsätta med att bygga vidare på våra frågor och tankar som vi 

fick då vi skrev våra arbeten under ht. 2005. 

De frågeställningar som vi kommer att använda i detta arbete för att besvara syftet är följande: 

 
• På vilket sätt arbetar lärarna för att eleverna ska befästa begreppen dubbelt och hälften 

            samt del av helhet  dvs. bråk i skolår 2?                                      



• Hur vet lärarna att begreppen är befästa hos eleverna?  

• Hur ser elevernas begreppsuppfattning ut då det gäller dubbelt och hälften samt del av   

            helhet?            

•      Hur löser eleverna uppgifter med dessa begrepp?  

 

1.3 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till begreppen dubbelt, hälften och del av helhet. Genom den 

litteratur som vi använt oss av under vår utbildning har vi insett att detta är viktiga och 

grundläggande matematiska begrepp. Begreppen har stor betydelse för elevernas 

taluppfattning och i barnens vardag. 

Kvalitativa intervjuer genomförs med sju lärare som undervisar i skolår 2. 

Matematikuppgifter görs med 26 elever i skolår 2, uppgifterna finns i Diagnostiska material 

för skolår 2 (Skolverket, 2000). I de 5 elevuppgifterna ingår begreppen dubbelt, hälften och 

del av helhet. Denna avgränsning har gjorts för att arbetet inte ska bli för stort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Styrdokumenten 
 

I Nämnaren Tema Uppslagsboken (2002) kan man läsa om att forskning och 

utvecklingsarbete i matematikdidaktik har varit en viktig del för våra kursplaner i matematik. 

Elevers uppfattning om grundläggande matematiska begrepp och problemlösning betonas som 

särskilt viktigt. Mellan åren 2001 – 2002 genomförde skolverket en nationell 

kvalitetsgranskning med namnet Lusten att lära – med fokus på matematik där kan man se att 

de internationella läroplanerna har influerats av tre teorier om lärande: Den första teorin, den 

socialkonstruktivistiska, ser möten mellan dem som lär och dem som undervisar som viktig 

för att utveckla kunskapen, där ett aktivt deltagande betraktas som lust att lära. Den andra 

teorin, den metakognitiva, framhåller att yngre barn lär sig genom att göra, veta och till slut 

förstå vad och hur de har lärt sig. Den tredje teorin, symbolisk interaktionism, vill ta fasta på 

sammanhang där språkliga uttryck används, t.ex. tal, skrift, bild samt kroppsspråk. Om varje 

elev ska utvecklas behöver undervisningen vara begriplig. Under skolans uppdrag Lpo-94 kan 

man läsa om att skolan måste använda olika kunskapsformer, som leder till en helhet, man 

fortsätter med vikten att ta till vara pedagogiken i förskoleklass, skola och fritidshem.  

 

2.2 Historiskt perspektiv 
 

Under matematikämnets syfte och roll i Lpo-94 kan man läsa att matematiken har en viktig 

roll för vår kultur och utbildningen ska visa på ämnets historiska utveckling och betydelse i 

samhället. ”Det historiska perspektivet ska finnas med i alla ämnen. I matematik finns det 

intressanta infallsvinklar både i historiens matematik och matematikens historia” (Nämnaren 

–ett kommunikationsämne, 2002:101). Ur samma bok i en artikel av Swetz kan man läsa om 

att lärare genom att prata om matematikens historia kan visa på att matematiken har 

utvecklats av människor sedan 5 000 år som gjort misstag och ibland varit uppgivna men som 

ändå kommit fram till lösningar som vi nu har nytta av idag. Han menar att genom att lärare 

pratar med eleverna om historien så får eleverna en annan förståelse och matematiken blir inte 

främmande. I Lpo-94 under skolans uppdrag menar man som Swetz att eleverna genom att se 

historien utvecklar en dynamisk förståelse.  



I slutet av 60-talet, men främst i mitten på 70-talet skedde en förändring från ett 

beteendeorienterat synsätt till kognitivism och konstruktivism, dvs. att varje individ 

konstruerar sin egen kunskap. Jean Piaget (1896-1980) och Lev Vygotskij (1896-1934) stod i 

spetsen för den kognitiva forskningen. De menade att inlärning sker i sociala sammanhang 

och beroende på vad varje individ bär med sig av tidigare erfarenheter påverkas alla på olika 

sätt av yttre stimuli och bygger därmed sin kunskap på olika sätt. Vygotskij påtalar att: ”Det 

vi lär, lär vi i och genom kommunikativ interaktion med andra. Ju mer dessa betydelsefulla 

andra (significant others) kan, ju mer de kommunicerar med oss, desto mer lär vi oss" 

(Arfwedson et.al., 2002:54).  

 

2.3 Olika syn på inlärning 
 

Det viktigaste för god inlärning är samspelet mellan lärare och elev menar Grinder (1999). 

Detta tar även Nämnaren upp och talar om att erfarenheten visar hur viktig lärarens 

engagemang är för eleven när det gäller vad och hur barnen lär sig. I Nämnaren Tema 

Uppslagsboken (2002) menar man att enigheten är stor om att eleverna skulle lära sig mer om 

de fick spännande aktiviteter att arbeta med där deras intresse för begrepp och metoder 

kommer fram. Elever har inte tillräcklig förståelse för begreppens innebörd hävdar Gardner 

(1992). Han menar att studerande på alla nivåer allt från elever i de lägre skolåldrarna till 

fysikstuderande elever på universiteten har svårt att lösa problem som uppstår för att de 

saknar en tillräcklig förståelse för begreppens innebörd. När eleven lyckas svara rätt på prover 

och tester som är sammansatta på ett speciellt sätt tolkas det som att eleven har förstått, men 

det är inte säkert att eleven verkligen har en riktig förståelse för begreppet. Skolan har ingen 

tradition att ge eleverna en djup förståelse utan har historiska och institutionella 

begränsningar. ”De flesta elever - och kanske samhället som sådant - skulle fungera bättre om 

ämnen kunde presenteras på olika sätt och inlärningen mätas på olika sätt” (Gardner, 

1992:18).   

Cropley har gjort forskning om elevers kreativa tänkande (Malmer, 2002). Han kom fram till 

att barn har ”två slags tänkande: det mera konventionella, konvergenta tänkandet, som kan 

beskrivas som resultatinriktat, och det kreativa, divergenta tänkandet, som gärna använder 

okonventionella lösningar och som kan beskrivas som processinriktat” (Malmer, 2002:55). 

Malmer tycker det är intressant att fråga sig vilka tankeprocesser vi framhåller i skolan. Enligt 



Lpo-94 sid.7 ska eleverna ”få möjlighet att ta initiativ och ansvar. De skall ges en 

förutsättning att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem”. Malmer 

menar vidare att det är synd att skolans mätinstrument främjar elever med ett konventionellt, 

dvs. ett konvergent tänkande. Det gör att det ser ut som om eleverna har förstått, men i själva 

verket har de bara kopierat en tankemodell.  

De elever som har en god förståelse i naturliga sammanhang anses inte vara lika kunniga 

eftersom de inte klarar de formella proven. Dessa elever agerar ofta på ett sätt som inte är 

acceptabelt i den traditionella undervisningen (Gardner,1992). Omvänt är det att elever som 

till synes lyckas i skolan inte alltid har någon djupare förståelse för begrepp och sammanhang.  

 

2.4 Olika inlärningsstilar 
 
Alla människor har olika sätt att lära sig påstår Gardner (1992).  De vuxna behöver insikt om 

att alla barn lär sig på olika sätt och har olika intellektuella talanger. De olika talangerna som 

Gardner kallar ”de sju mänskliga intelligenserna” (Gardner,1992:18) skiljer sig i styrka hos 

olika individer och på vilket sätt de olika intelligenserna används. ”Enligt denna analys skulle 

vi alla vara i stånd att känna världen genom språk, logisk-matematisk analys, spatial 

framställning, musikaliskt tänkande, användning av kroppen för att lösa problem eller för att 

göra saker, en förståelse av andra individer och en förståelse av oss själva” (Gardner, 

1992:18). Han menar att vi ska lära med en kombination av intelligenser och representationer. 

Barn får en meningsfull inlärning i välutrustade miljöer där ”budskapet om inlärning och 

arbete är uppenbara och inbjudande” (Gardner, 1992:208).  

Förutsättningen för ett bra resultat i skolan är en kombination av lärande, relationer och 

socialisering. En god relation skapar en trygg miljö för eleven att lära sig att lära (Grinder, 

1999). Gardner (1992) talar om olika intelligenser medan Grinder (1999) istället vill påvisa 

olika inlärningsstilar. Eleven ska få använda sin inlärningsstil och läraren ska klassificera 

inlärningssättet och möta eleven halvvägs genom att anpassa sitt eget beteende. Grinder 

(1999) tycker inte att man kan kategorisera elever med etiketter som visuell elev, auditiv elev 

eller kinestetisk elev och tro att man ska kunna använda speciella undervisningsmetoder för 

varje typ av elev. En elev har inte bara en inlärningsstil. Han gör en liknelse med att 

”etiketterna på verkligheten är som extrahjulet när man lär sig cykla - de hjälper oss när vi lär 

något nytt, men när vi väl fått in balansen är de i vägen” (Grinder, 1999:15). Inlärningsstilen 

beror istället på vilken utvecklingsnivå eleven befinner sig i. I åldern 5-7 år är eleverna 



huvudsakligen kinestetiska och undervisningen stämmer överens med utvecklingsnivån. I 

åldern 8-11 år ändras undervisningsmetoden ofta från att ha varit mest kinestetisk till auditiv. 

Elever som inte klarar att ta till sig den auditiva modellen kan bli placerade i 

specialundervisning, resursrum osv. Nästa nivå är åldern 12-15 år och då blir 

undervisningssättet huvudsakligen visuellt och begreppen blir mer abstrakta och symboliska.  

I Nämnaren Tema Uppslagsboken (2002), visar man på en internationell studie, år 1995 

TIMSS (The Third International Mathematics and Science Study) som är den största studie 

som har gjorts i matematik och naturvetenskap. Där jämfördes elevers prestationer i 

matematik och naturvetenskap, och även matematiklektioner i några av länderna som deltog. 

Japan ligger i topp i studien, där använder man mycket tid åt att befästa och utveckla begrepp. 

Mycket tid används också till att analysera problem och olika lösningar. Lite tid ägnas åt 

rutinfärdigheter. I Skolverkets granskning skriver man också om denna studie och där kan 

man läsa att lärarna i Japan förväntar sig att eleverna övar rutinfärdigheter hemma och där får 

hjälp med uppgifterna. Man skriver vidare om den amerikanske läraren som undervisar i hur 

eleverna ska lösa problemen s.k. lotsning, ingen ska behöva känna att de inte kan. Resultaten i 

granskningen kom bl.a. fram till att utbildningen i matematik skulle bli bättre om den 

karakteriseras av ”Gemensamma samtal som utvecklar begreppsförståelse, matematiskt 

tänkande och olika val av strategier för att lösa matematiska problem. Reflektion och samtal 

kring olika sätt att tänka kring och lösa matematiska problem, i syfte att stärka elevens 

självtillit, självvärdering och kompetensupplevelse” (Skolverkets rapport nr 221:56).  

I en artikel av Eriksson i Nämnaren –ett kommunikationsämne (2002) menar han att 

användandet av konkret material är ett stöd för tanken och att det möjliggör 

begreppsbildningen hos barnen. Han fortsätter med att hänvisa detta argument till utvecklings 

och inlärningspsykologer som Dewey, Kilpatrick, Bruner och Piaget som alla betonar hur 

viktigt det är att variera praktik och teori. I samma artikel kan man läsa om ryska pedagoger 

och psykologer som Vygotsky, Galperin och Elkonin som framhåller att barn kan få kunskap 

om begreppen genom att använda konkret material, då får barnen en sensorisk upplevelse. 

Eriksson (2002) pekar på att flera utvecklingsprojekt inom skolan visar på att eleverna 

behöver verklighetsanknytning för att bilda begrepp. Detta menar även Johnsen Hoines 

(2000) då hon framhåller vikten av att utgå från vad eleverna redan kan och därifrån bygga 

vidare på nya begrepp. Hon menar att om lärare bygger begreppen utifrån sin värld finns risk 

för att det bara blir skolkunskaper, som inte har verklighetsanknytning för barnen. Johnsen 

Hoines vill att barnet hela tiden är utgångspunkten. Malmer förespråkar ett relationsmaterial, 



Cuisenaire-stavar där den minsta staven är 1 cm och den längsta är 10 cm. Till dessa stavar 

kan läraren ge uppgifter som ”Lägg så många par av stavar det går, där den ena staven är 

dubbelt så lång som den andra. Hur många sådana par kan du lägga?” (Malmer, 1990:70). 

Enligt Malmer menar Cuisenaire att stavarna är ett hjälpmedel där eleverna upptäcker, förstår 

och kan kontrollera matematiska relationer. Hon menar också att språket tränas genom att 

barnen får presentera stavarnas färger, storlek, dubbelt så lång och hälften så lång m.m. I sin 

bok ger hon flera övningsexempel på hur eleverna kan använda stavarna. Här kommer några 

exempel: ”Per är dubbelt så gammal som Åsa. Välj stavar som föreställer Per och Åsa… Åke 

är hälften så gammal som Eva. Välj stavar som föreställer Åke och Eva… Mamma gav Lena 

och Johan en chokladkaka som de skulle dela, så att de fick lika mycket var. Välj stavar som 

får föreställa hela chokladkakan och de delar barnen får…  Eva fick en chokladkaka. Hon åt 

genast upp hälften av den. Nästa dag åt hon hälften av det som då var kvar. Resten sparade 

hon för att ge åt storasyster Karin. Hur stor bit av hela kakan fick då Karin? Välj stavar och 

berätta! ”  (Malmer, 1990:123). 

 

2.5 Förutsättningar för inlärning 
 
I Skolverkets granskning framkom att lärarkompetensen har störst betydelse för elevers 

resultat. Newton (2003) poängterar också lärarens betydande roll, en aktiv lärare med mentalt 

engagemang ger bättre studieresultat. Han hävdar att förståelseprocessen kan stödjas på olika 

sätt och med olika metoder av läraren. För att eleven ska få så goda förutsättningar som 

möjligt bör läraren ha goda kunskaper inom området som läraren undervisar i, samt att läraren 

har rutin på att hantera olika beteenden och kunna föregripa problem i elevgruppen. 

Ytterligare skäl till ett gott studieresultat menar Newton (2003) var att lärarna ställde krav på 

att eleverna engagerade sig i tanken och att läraren engagerade sig i sina elever och att det 

fanns ett fungerande samspelet mellan eleverna och läraren men även mellan eleverna i 

gruppen. I Nämnaren – ett kommunikationsämne menar man att läraren ska ta till vara 

matematikidéer, metoder och begrepp för att samtala med eleverna. Man menar vidare att 

läraren ska styra så att olika arbetssätt används och här ges exempel på: vardagsspråk, 

teckningar, diagram och skriftspråk m.m. Johnsson Hoines tar upp hur viktigt det är att lärare 

utgår från barnen och ställer frågor som ” När räknar barn? Vad räknar de? Varför räknar de?” 

(Johnsson Hoines, 2000:44). Skolverkets rapport kom även fram till att de elever som inte 

hade motivation att lära sig matematik hade tappat den då undervisningen blev mer enskild. 



Dessa elever kunde inte skaffa sig förståelse av begrepp på egen hand och inte heller 

utvecklas vidare i matematik.  Vidare menar man i granskningen att med hjälp av språket 

utvecklas matematiska begrepp. Det är därför viktigt att eleverna får förklara hur de tänkt och 

löst uppgifter. Eleverna behöver även prata matematik för att utveckla sitt matematiska språk, 

tänkande och förståelse. Newton (2003) hävdar att man kan uppnå förståelse på olika sätt, 

dels genom medvetet tänkande och dels genom omedvetna processer. Det går inte att överföra 

någon annans förståelse, man måste själv se sambanden och få en egen förståelse för 

begreppen. Lärare vill ofta att eleverna ska reflektera medvetet över sin förståelse.  

 

2.6 Begreppsbildning 
 
När man kan återberätta det man lärt sig med egna ord har man nått en förståelse menar 

Newton (2003), man kan då minnas förhållanden och strukturer. Han påstår vidare att oavsett 

vad man ska förstå måste man skapa ett samband mellan de olika beståndsdelarna för att 

kunna se det i sin helhet i ett större sammanhang. Det är något som människan söker naturligt 

för att få ordning på sin tillvaro.  

Språket ska prioriteras i undervisningen för att eleverna ska kunna utveckla matematiska 

begrepp och tankeprocesser hävdar Malmer (2002). Sterner (2003) delar Malmers uppfattning 

och menar att barn måste få utveckla sin förståelse och abstrakta tänkande genom språket. 

Barn har ofta en svag uppfattning av ords betydelse och det krävs att nya erfarenheter skapas 

så att barn kan sätta ord på sina upptäckter. En av Europas stora reformpedagoger, Pestalozzi, 

(Lindö, 2002) betonade att gången skulle gå från det konkreta till det abstrakta. Pestalozzi 

menade att all undervisning skulle vara åskådlig och systematisk och hela tiden hålla sig inom 

barnens erfarenhetsnivå.  

Nödvändiga förutsättningar för begreppsbildning är att eleverna får utgå från personlig 

erfarenhet i kombination med en språklig kompetens hävdar Malmer (2002). Malmer har 

utifrån sin forskning om barns matematiska begreppsbildning utformat sex inlärningsnivåer. 

Nivå 1. TÄNKA-TALA Skapa inlärningstillfällen där man hittar elevernas verklighet, där de 

redan har erfarenheter. Stimulera elevernas nyfikenhet till att själva undersöka, upptäcka och 

uppleva. Oftast kan eleverna mer än de kan uttrycka med ord, därför ska de arbeta för att 

utöka sitt ordförråd genom att t.ex. göra egna ordlistor med begrepp och matteord. 



Nivå 2. GÖRA-PRÖVA  Eleverna får möjlighet att skapa ett ”inre bildarkiv” genom ett 

konkret handlande av material som t.ex. klossar, stavar, talblock och geobräden. Det 

laborativa arbetet ska vara väl genomtänkt och strukturerat och vara en del av det vardagliga 

arbetet. Barnen använder flera perceptionsvägar samtidigt och som Piaget en gång 

formulerade: ”handen är hjärnans förlängda redskap”(Malmer, 2002:33). 

Nivå 3. SYNLIGGÖRA Eleverna får på olika sätt, som de själva väljer, t.ex. rita bilder, 

figurer, mönster och kartor för att beskriva och förklara sin tankegång. De upptäcker om 

tankegången är hållbar. Barnen blir delaktiga och på sikt förstår eleverna att det är ens egna 

tankar, inställning och motivation som är motorn i arbetet för inlärning. På alla vis kan vi 

stödja och stimulera eleverna till inlärning ”men vi kan aldrig ta över inlärningen” (Malmer, 

2002:37).  

Nivå 4. FÖRSTÅ-FORMULERA En svag språklig medvetenhet försvårar 

begreppsbildningen. Många elever saknar nödvändiga erfarenheter och begrepp för att förstå 

det abstrakta symbolspråket som matematikundervisningen ibland startar på. Eleverna får 

svårt att hänga med och matematikens symboler blir ett obegripligt språk. Läraren kan vara en 

viktig översättare från det abstrakta symbolspråket till ett språk som eleverna förstår.  

Eleverna kan lösa och förstå ett matematiskt problem men kan till en början ha svårt att 

redovisa det med symbolspråket. Eleverna måste få utgå från sina egna förutsättningar och få 

arbeta med grundläggande moment i sin egen takt. Eleverna utvecklar sitt logiska tänkande 

genom att skapa egna räknehändelser. Symbolerna ska föras in när eleverna förstår dem, de 

får inte bli ett hinder till logiskt tänkande. Algoritmräkning och formellt skrivande gör att 

eleverna blir programmerade till ett visst sätt att skriva. De förstår inte varför de gör på ett 

visst sätt bara att det blir rätt om man gör så. 

Nivå 5. TILLÄMPNING Kunskap skapas av en lärandeprocess. Utan förståelse uppnås 

ingen kunskap och ingen tillämpning i nya moment. Verklig kunskap kan användas i olika 

sammanhang och eleverna vet när och hur den ska användas. Med den djupa förståelsen 

kommer lusten att lära vilket för med sig en tilltro till det egna tänkandet och en inre säkerhet 

att testa nya idéer. Eleverna vågar prova nya lösningar och gör rimlighetsbedömningar. 

Nivå 6. KOMMUNIKATION Matematik är viktig inom många olika områden. Elever och 

lärare bör diskutera varför vi har matematik i skolan. Matematiken finns i många 

sammanhang och kan integrera med många ämnen. Genom temaarbeten kan flera ämnen 

samverka, eleverna upptäcker matematikens användbarhet. Genom grupparbete övar eleverna 



sig på att diskutera, argumentera och samarbeta. Elevernas förmåga till att kritiskt granska, 

reflektera, argumentera och diskutera övas och utvecklas.     

 

2.7 Bråkräkning 
 
Malmer (1990) talar om att oftast när bråkbegreppet presenteras för eleverna utgår läraren 

från bråk som anger en del av helheten. Hon anser det viktigt att helheten varierar och även 

materialet så att inte eleverna fixerar sig vid t ex tårtdelning. Eleverna kan då få svårt att se att 

t ex snören eller papper kan delas in i delar. Här kan man också ha nytta av Cuisenaire-

stavarna för att se förhållanden. Malmer anser att elever borde få arbeta mer med begreppet 

del av för att det har betydelse för relationsuppfattningen och förförståelsen för 

procentbegreppet. ”Del av helhet är ett viktigt begrepp, bl.a. för att kunna förstå och tolka tal i 

procentform” (Malmer, 1990:75). Hennes uppfattning är att man kan introducera begreppet tal 

i bråkform redan i de lägsta klasserna. Malmers (2002) erfarenhet säger att många barn i de 

lägre skolåldrarna känner till begreppet fjärdedel och ett fåtal känner till tredjedel. Det är 

begrepp som har behövts för barnen, men det är ytterst få som kan skriva det i symbolform. I 

kursplanen för matematik står under mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte 

skolåret: ”ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- 

och decimalform,” (Lpo 94). Det är viktigt att prata med eleverna om vad bråk är för något 

och mycket laborativt arbete behövs då eleverna ska få förståelse för storleksordningen av 

bråk. Bland de yngre barnen är deras berättelser utgångspunkt för bråkräkning och hos 

eleverna i skolår 4, 5 och 6 gäller kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta.  I målen 

för skolår 5 säger man att eleven ska: ”* förstå innebörden av ett bråktal. * förstå sambandet 

mellan bråkform och decimalform. * förstå förhållandet mellan delen och helheten. * förstå 

att bråk är en division.”  (Från skolans lokala kursplan).  

 

2.8 Matematik och språk 
 
Malmer (2002) talar om att det sker tidig utslagning i matematik och att det till stor del beror 

på att det saknas tid och stöd för att befästa grundläggande begrepp i skolan. Hon skildrar att 

det finns undersökningar som visar att många barn har ett bristfälligt språk redan när de börjar 

skolan. Detta kan bero att vuxna talar för lite med sina barn. Eftersom språket utvecklas i ett 

socialt samspel när vi pratar med varandra blir det en negativ spiral. Malmer menar att 



grunden för inlärning är språklig kompetens. De barn som har ett utvecklat språk tar lättare till 

sig inlärning och de som har ett sämre utvecklat språk får stora problem med 

begreppsbildningen. Malmer talar om vikten av laborativt arbete som leder vidare till 

förståelse av matematiska begrepp, detta är viktigt för alla elever. ”Piaget hävdar att tänkandet 

föregår språket, medan Vygotskij talar om övergången från ett yttre, socialt tal till ett inre tal” 

(Malmer, 2002:53). 

Johnsson Hoines (2000) talar om att eleverna får lära sig genom det språk de tänker på och att 

senare tänka genom det formella matematikspråket. Hon fortsätter med att eleverna då 

upplever det nya språket naturligt och tillägnar sig fler kunskaper utifrån det. För att kunna 

planera en bra undervisning menar Malmer (2002) att det är en förutsättning att lärare kan 

kartlägga och analysera elevernas mentala utvecklingsnivå. För att hitta rätt nivå tar hon hjälp 

av Piaget, som liksom Grinder har en teori om olika stadier i barnens logiska tänkande. Piaget 

har delat in tankeprocesserna efter barnens ålder. När barnen är 2-4 år har de ett ”förlogiskt 

tänkande” (Malmer, 2002:53). Barn i åldern 4-7 år kan bilda två lika stora grupper av t.ex. 

knappar, om knapparna sprids ut i ena gruppen ser de inte att det fortfarande finns lika många. 

Piaget kallar detta stadium ”åskådligt tänkande” (Malmer, 2002:53). I nästa stadium, ”konkret 

tänkande” (Malmer, 2002:53),  är barnen 7-11 år. Då kan matematiska begrepp befästas och 

barnen lär sig att förstå sambanden mellan olika matematiska förhållanden t ex dubbelt och 

hälften.  Barnen ska få utgå från sin egen erfarenhet och med hjälp av språket och konkret 

material blir begreppen befästa i barnen. ”Formellt tänkande” (Malmer, 2002:53) är det sista 

stadiet, barnen är 11 år och äldre. Barnen har som tidigast i detta stadium förmågan att föra ett 

logiskt resonemang.  

  

 

 

 

 

 

 

 



3 Metod 
Efter att vi gjort litteratursökning på Universitets bibliotek och bland kurslitteratur som vi 

använt inom lärarutbildningen arbetade vi fram vår teoretiska bakgrund. För att genomföra 

vår undersökning har vi använt oss av följande metoder: 

3.1 Metodval 
 
Vi använde oss av kvalitativa undersökningsmetoder med intervjuer och fallstudie. 

Kvalitativa undersökningar ger oftast en djupare kunskap än den mer bredare kunskap som 

ges vid kvantitativa metoder (Patel & Davidson, 2003). Patel och Davidson (2003) de anser 

att kvalitativa metoder används oftast när textmaterial ska bearbetas och kvantitativa metoder 

när analys i numerisk form ska bearbetas. Den kvalitativa metoden får oftast fram det som 

man söker inom examensarbeten på lärarutbildningen menar Johansson och Svedner (2001).  

Kvalitativa intervjuer ger om man använder de rätt, kunskaper som vi har nytta av som lärare 

skriver Johansson och Svedner. De menar vidare att i den kvalitativa intervjun är 

frågeområdena bestämda, men att frågorna kan variera mellan olika intervjuer beroende på 

hur svaren utvecklas.  

En fallstudie beskriver en liten del av verkligheten. Ejvegård (2003) anser att fallstudien är 

användbar i de flesta vetenskapliga undersökningar i kombination med andra metoder för att 

samla in forskningsunderlag. Att använda sig av flera metoder gör att man får ett bredare 

material och på så sätt bättre kunna beskriva vad man fått fram enligt Johansson och Svedner. 

Reliabiliteten ökar då undersökningen genomförs på olika sätt. Litteratur samt forskning inom 

området tar vi också del av. 

3.2 Urval 
 
Vårt urval bestod av sju lärare som undervisar i skolår 2. Fyra av lärarna arbetar på en skola 

och de andra tre på en annan skola i en medelstor stad i Sverige. Skolorna är belägna i 

upptagningsområden som har blandat boende i villor eller lägenheter. Bland de sju lärarna 

finns en speciallärare och en specialpedagog. Vi fann det intressant att ha med en speciallärare 

och en specialpedagog eftersom vi då kunde få fram deras svar på våra frågor. I 

undersökningen deltog också 26 elever i skolår 2, från två olika klasser, på samma skolor som 

lärarna arbetar.   



3.3 Datainsamlingsmetoder 
 
De undersökningsmetoder som vi använde oss av var kvalitativa intervjuer med en 

intervjuguide (intervjufrågorna lämnades ut till lärarna för att de enskilt skulle få möjlighet att 

förbereda sig inför intervjun). Samma intervjufrågor från intervjuguiden användes sedan i alla 

sju intervjuerna, se bilaga 2. För att få fram mer information från intervjuerna användes 

följdfrågor. De områden som intervjufrågorna tog upp var begreppen dubbelt, hälften och 

bråk. Frågorna tog också upp hur lärare och elever arbetar och går vidare med begreppen.  

Vi använde oss också av fallstudie i skolår 2. Matematikuppgifter genomfördes med eleverna, 

se bilaga 2. Fallstudien beskriver hur just dessa elever tänker, förstår och arbetar med 

matematikuppgifterna. Fallstudien säger inget om hur andra elever i skolår 2 i Sverige skulle 

agera i samma situation. 

 

3.4 Procedur 
 
Intervjufrågorna framställdes med utgångspunkt i vårt syfte och från våra frågeställningar. 

Innan intervjuguiden delades ut informerades lärarna om forskningsetik. De fick veta vad 

syftet med examensarbetet var samt att de när de ville kunde avbryta intervjun och att det inte 

framgår vilka som deltagit i undersökningen i det färdiga examensarbetet. 

Intervjuguiden lämnades personligen till lärarna tre till fyra dagar innan intervjun 

genomfördes för att de skulle få möjlighet att förbereda sig. Då bestämdes även tid för 

intervju. Sedan genomfördes individuella intervjuer som spelades in på band. Vi använde oss 

av följdfrågor som börjar med; vad är..., så du menar att..., för att få fram mer information i 

vår undersökning. Intervjuerna genomfördes på respektive skola i ett lugnt rum och tog en 

halvtimme/lärare.  

Elevuppgifterna handlade om begreppen dubbelt, hälften samt del av helhet. Fyra av 

uppgifterna kom från Skolverkets Diagnostiska material för skolår 2 och den sista uppgiften 

från våra handledare på utbildningen. Efter att lärarna tillfrågats om elevernas medverkan 

bestämdes en tid för när uppgifterna skulle genomföras. Matematikuppgifterna gjordes enskilt 

av eleverna för att vi sedan skulle få ta del av vilken förståelse var och en av eleverna har av 

begreppen. Eleverna satt i sitt klassrum, de var tio i ett klassrum och 16 i ett annat. Eleverna 

hade det konkretiserings- och laborativa material de var vana vid att arbeta med runt sig i 

klassrummet. Innan eleverna började arbeta med uppgifterna fick de information om att det 



var tillåtet att använda sig av materialet och att de fick läshjälp om de behövde det. En av oss 

fanns med i rummet. Matematikuppgifterna tog 40 minuter att genomföra. Eleverna hade fått 

veta vad de skulle fortsätta att jobba med om de blev klara före utsatt tid. Genom resultaten 

från elevernas uppgifter får vi ytterligare en bekräftelse på om eleverna har förståelse för 

begreppen dubbelt och hälften och bråkräkning. Vi beskrev vad vi samlat in, analyserade 

intervjuerna och matematikuppgifterna samt vad vi hade fått fram i litteratur och forskning i 

resultatet. 

3.5 Databearbetning 
 
Bearbetningen började med att vi transkriberade de kvalitativa intervjuerna som var inspelade 

på band. Vi transkriberade intervjuerna inom två dagar efter genomförd intervju. När vi 

sammanställde resultatet från intervjuerna utgick vi från våra frågeställningar i syftet. Vi 

valde att separera de olika begreppen dubbelt/hälften och bråk i resultaten.  

Elevuppgifternas resultat kopplades också till våra frågeställningar i bearbetningen.    

 

3.6 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet anger tillförlitligheten och användbarheten hos ett mätinstrument, mätningen ska 

ge samma resultat vid en förnyad undersökning. Vi använde oss av kvalitativa 

undersökningsmetoder, strukturerade intervjuer med sju lärare samt fallstudie i två 

elevgrupper. Begreppet reliabiliteten får en annan innerbörd i forskningar med kvalitativa 

metoder jämfört med kvantitativa metoder. I undersökningar med kvalitativa metoder agerar 

respondenterna och informanterna utefter sina kunskaper och erfarenheter, därför kan en 

förnyad mätning ge ett annat resultat. I vår undersökning gavs respondenterna samma 

förutsättningar vid undersökningstillfället, undersökningen får fram uppfattningen hos de 

lärare och elever som deltog i studien, resultatet säger alltså inget om hur övriga lärare eller 

elever i landet skulle ha agerat. 

Med validiteten menar man giltigheten av mätinstrumentet. I kvalitativa forskningar är de 

båda begreppen reliabilitet och validitet nära sammanlänkade. Eftersom intervjuerna är 

transkriberade ökar dess tillförlitlighet, validiteten av intervjuerna anses som god.    

 



3.7 Etiska överväganden  
 
Vi frågade om lärarna ville delta i undersökningen genom att låta sig intervjuas de 

informerades samtidigt om forskningens syfte. Elevernas klasslärare tillfrågades om eleverna i 

klassen fick delta i undersökningen. All insamlad data från eleverna är anonyma och 

behandlas konfidentiellt. Resultatet av undersökningen har sammanställts så att varken elever 

eller lärare går att identifiera. I undersökningen nämns inga namn på elever, lärare, skolor 

eller städer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Resultat 
 
Utifrån våra frågeställningar redovisar vi vad som kommit fram i undersökningen. Resultatet 

kommer fram från det insamlade undersökningsmaterialet från de kvalitativa intervjuerna och 

från fallstudien bland elever i skolår 2. 

 

4.1 Arbetssätt 

I vår första frågeställning som är: På vilket sätt arbetar lärarna för att eleverna ska 

befästa begreppen dubbelt, hälften samt del av helhet dvs. bråk?, har vi separerat 

resultaten från intervjuerna, begreppen dubbelt/hälften redovisas för sig och begreppet del av 

helhet dvs. bråk redovisas för sig. 

4.1.1 Lärares arbetssätt för att eleverna ska befästa begreppen 
dubbelt och hälften i skolår 2. 

Under denna rubrik sammanfattar vi hur lärarna inledningsvis befäster begreppen och hur de 

sedan övergår till laborativt material. Därefter kommer en redovisning över vilka arbetssätt 

som används för att eleverna ska komma vidare i sin begreppsbildning. Slutligen redovisar vi 

på vilka sätt lärarna går vidare så att alla elever får möjlighet att befästa begreppen.    

 
 Vid införandet av dubbelt och hälften har flera lärare genomgångar där eleverna 

laborerar, pratar och leker och arbetar med hela kroppen. De leker att de ska äta en 

pizza och då delar de in den i bitar och pratar om hur stora bitar de fick. Att alltid 

börja utifrån barnet t.ex. du har en hand med 5 fingrar, två händer är dubbelt och att 

dela in sig i olika grupper. Tillsammans med eleverna prata om familjen i början t ex 

hur många syskon har du? Om ni ska dela på 20 godisbitar, hur många bitar får ni var? 

Att ta tillvara andra tillfällen under dagen, det är inte bara på matematiklektionerna 

som eleverna kommer i kontakt med begreppen, även vid många andra tillfällen som 

t.ex. fruktstunden, då någon har glömt frukt delar något annat barn med sig av sitt 

äpple. I matsalen tar ett barn ett halvt knäckebröd eller ett halvt glas mjölk. Det händer 

även på rasterna och när eleverna ska delas upp i grupper. Det är viktigt att använda 

sig av det som finns runt omkring eleverna. Dessa arbetssätt används innan det 

laborativa materialet kommer in. 



 När det laborativa materialet kommer in arbetar eleverna mycket med att dela upp tal i 

högar och då används: pengar, kastanjer, kulor, tändstickor, klockan, klossar, kottar, 

bönor, pizzaspel, flanobilder och skor m.m. Man kan låta barnen plocka med allt 

möjligt, de ser med ögat och plockar med handen. Barnen får dela in sig i grupper för 

att prata om dubbelt och hälften. Lärarna använder sig av laborativt material 

inledningsvis, vissa lärare tycker att det är absolut nödvändigt.  Det måste vara tydligt 

så barnen förstår och att alltid koppla ihop dubbelt och hälften så det knyts till en 

helhet. Lärarna påtalar vikten av att säga; ”dubbelt är lika många en gång till” för att 

eleverna ska få förståelsen. I skolår 2 behövs inte alltid konkret material utan det går 

bra att prata runt begreppen. På bildlektioner, när eleverna klipper är det bra att nämna 

de olika delarna. En lärare säger; ”Man tar tillfället i akt när det kommer, t.ex. vad 

barnen har gjort i helgen, när man läser i en bok, prata matte överhuvudtaget”. Men 

några lärare menar att de barn som inte är de snabbaste i matematikböckerna kan 

oftast ge en snabb lösning med laborativt material och det borde användas längre upp i 

åldrarna. Efter att ha laborerat med material, kan eleverna rita tal, innan symbolerna så 

småningom kommer in. 

  Lärarna ger även exempel på arbetssätt som de kallar ”tvillingar” eller ”dubblor”, i 

årskurs 1: det är 1 och 1, 2 och 2, 5 och 5 osv. Eleverna ska veta att 1 och 1 är 2 och 

att 2 och 2 är 4, där ser eleverna hälften av och dubbelt. Ett annat sätt är att använda 

”räknelappar” som är tvåfärgade papperslappar, ena sidan är röd och den andra är 

grön. Lägger man t.ex. talet 6 med den röda sidan upp och ska ta bort hälften så ser 

barnen tydligt när de vänder på 3 lappar att det blir 3 eftersom det då finns 3 gröna och 

3 röda lappar. Vinettca kort är ett annat material där finns siffrorna 6+6 eller 8-8 osv. 

på ena sidan och svaret på den andra sidan, korten har höger hörn avklippt för att 

eleverna alltid ska veta vilket håll som är upp och ner på korten så att inte 6 och 9 

förväxlas. Dessa kort har eleverna även hemma för att träna, eftersom de ska vara 

automatiserade, det har eleverna nytta av vid införandet av subtraktion. Att talen är 

jämna beror på att de kan delas i hälften. Cuisenairestavar är ytterligare ett material 

som lärarna nämner och som de tycker är tydligt för barnen men inte arbetar med. 

(Flera lärare skulle vilja använda Cuisenairestavar men tycker att det är mycket som 

krävs av arbetsinsats för att använda dem i undervisningen.) 

 För att eleverna ska förstå begreppen dubbelt och hälften är det viktigt att variera 

undervisningen, så att det inte bara blir färdighetsträning. Att hitta material som passar 

eleverna, passar det inte med pengar så kan eleverna använda 10-stavar så att de ser 



10-talet framför sig. ”Alla gör ju inte samma sak bara för att de har samma bok i 

matematik, de arbetar olika fort”, säger en lärare och menar att eleverna därför 

behöver varierande material. Genom att dela upp barnen i grupper får de arbeta med 

lika delar av begreppen beroende på var de är. Första gången gruppen pratar om 

begreppen kan alla sitta med och lyssna och delta, de som inte har förståelsen behöver 

extra tid för att befästa begreppen. Några lärare menar att ibland kan det vara bra med 

en paus och sedan återkomma till begreppen igen. Andra lärare säger att det är viktigt 

att stöta på de elever som inte förstår, man ska inte vänta och tro att det mognar fram 

utan med jämna mellanrum prata med eleverna när det finns tillfällen. Att försöka visa 

eleven på något annat sätt, från något annat håll, med annat material eller formulera på 

andra sätt, kan ibland underlätta. En del barn ska inte byta material utan de får jobba 

med det de förstår och känner sig trygga med.  Lärarna förmedlar att man inte ska gå 

för fort fram innan begreppen är befästa. Det kan låsa sig för en del elever när det 

gäller att ”det är lika många”, man måste säga ”du har plus lika många en gång till”. 

För de barn som har det svårare att befästa begreppen får det ta längre tid. Man kan ta 

hjälp av speciallärare, som har till uppgift att komma in och reparera och förebygga 

om det skulle behövas. Föräldrarna är också till bra hjälp om eleverna inte har 

förståelse för begreppen. ”Då är det viktigt att visa föräldrarna hur de kan lära sina 

barn”, säger en lärare. Lärarna pratar med föräldrarna, t.ex. på ett föräldramöte, om att 

hitta tillfällena i vardagen, vardagsmatematiken är ett viktigt komplement till skolans 

undervisning. För att lära in begreppen behövs träning och traggling. 

 

Kommentarer: Hur mycket tid av undervisningen som används till befästandet av begreppen 

fanns det olika svar på. Alla lärarna sa att det är svårt att säga hur mycket tid det rör sig om. 

Begreppen dubbelt och hälften arbetas det mycket med i ettan men inte alls lika intensivt nu i 

tvåan. En lärare hade ofta en kort repetition i början av lektionen med dubblorna eller 

tvillingarna som de kallade det. Begreppen dubbelt och hälften kom även in i små 

räknehändelser som barnen fick skriva och vid matteproblem. Någon sa att: ”det är när det 

kommer i matematik boken, då är det mycket ett tag”. ”Men det går inte att säga att man 

arbetar med det. Men dubbelt och hälften dyker upp i många sammanhang som man inte 

tänker på”. Flera av lärarna menar att begreppen kommer de tillbaka till med jämna 

mellanrum för att se om eleverna har förstått. En del barn glömmer begreppen och behöver 

träna ofta för att komma ihåg dem. Begreppen repeteras även i de nationella diagnoserna för 



skolår 2, eftersom det ingår många övningar med hälften och dubbelt, säger en av lärarna. 

Alla kan lära sig dessa begrepp, det var alla lärarna överens om. 

 

 

4.1.2 Lärarnas arbetssätt för att eleverna ska befästa begreppet del 
av helhet dvs. bråk i årskurs 2. 

Här följer en sammanfattning av lärarnas svar som visar att i skolår 2 arbetar lärarna inte 

medvetet med bråkräkning tillsammans med eleverna. I vardagen kommer begreppet ändå in i 

olika sammanhang. De flesta lärare menar att bråktal är svåra för eleverna. 

 

 Flera av lärarna sa att de varken jobbade eller benämnde bråk i tvåan. Det formella 

matematikspråket används aldrig i skolår två. Däremot är det viktigt att rita upp t ex en 

pizza eller tårta så att barnen ser hur det ser ut när de delar i bitar, eleverna har svårt 

för delarna. Det var i förbifarten som man benämnde tredjedel eller fjärdedel, men det 

arbetas inte medvetet med delarna. ”Bråk håller jag på med i femman.”  

 För att eleverna ska befästa begreppet benämns det i vardagen. Orden tredjedel och 

fjärdedel kan dyka upp vid tillfällen under skoldagen som t.ex. fruktstunden när ett 

äpple ska delas eller på idrottslektionen när gymnastiksalen ska delas in. Någon lärare 

tar tillvara barnens rättvisekrav på att det ska vara lika, använda sig av udda tal som 9 

och 3 som barnen får dela på. En lärare säger att i trean kan bråkräkning komma in till 

de elever som har kommit långt. Bråkräkningen är i form av ett matematikmaterial, 

”Multimatte”, som har kopieringsunderlag om bråk. 

 Första steget för eleven är att förstå vad ett bråktal är. Eleven måste förstå vad delarna 

är för något innan de kan jämföra storlek eller lägga ihop dem. Att jämföra bråktal är 

svårt för barn. Att t.ex. en helhet har delats i fyra lika stora delar och att en sådan del 

kallas för fjärdedel. Det är ganska vanligt att barnen inte utan vidare kan förstå att en 

fjärdedel är mindre än en tredjedel, fyra är ju mer än tre. Då gäller det att kunna visa 

konkret på något sätt så eleven förstår. Visa att det finns något som är en helhet och 

något som är lika delar av det. Det kan vara att dem ska dela upp något så att någon får 

en del av en helhet i en praktisk situation. Då gäller det att visa på något konkret helst 

från elevens verklighet t.ex. att rita upp en pizza, tårta eller något annat, gärna ätbart. I 

en del matteproblem kan eleverna få fundera på att några barn t.ex. ska dela på en 

godispåse. Då ritar eleverna talet i sin ”sifferbok”, de kan dra ett streck för varje godis 



och ringa in hur många godisbitar varje barn får. En lärare delade med sig en övning 

för att visa fjärdedelar: Man har pappersremsor och eleverna får lägga sig på golvet, de 

jobbar två och två. De hjälps åt att dra ut pappersremsan så att den blir lika lång som 

de själva, de gör likadant med armar och ben så de ligger som streckgubbar. Sedan tar 

alla och gör streckgubben hälften så stor genom att vika på mitten. Till slut viker de en 

fjärde dels gubbe, det blir konkret och tydligt. Barn har då lätt för att uppfatta delarna. 

Det blir svårt först då man inför siffror och börjar skriva, när det läggs över på det 

abstrakta, men att det är slutstationen.  

Förståelsen är nödvändigt för att begripa att två sjättedelar är samma som en tredjedel 

eller att en tredjedel plus en tredjedel är två tredjedelar dvs. att det är ett plus ett och 

att det fortfarande heter tredjedelar. Att dela in i jämnt antal delar som hälften, 

fjärdedelar, åttondelar upplever en lärare att eleverna har lättare att förstå än udda 

antal. Ett material som är bra att använda när man pratar om bråk är Cuisenairestavar. 

  

  

4.2 Lärarnas uppfattning om när begreppen dubbelt och hälften är 
befästa hos eleverna. 

Vi har sammanställt lärarnas svar om hur de gör för att få en uppfattning om begreppen är 
befästa hos eleverna.  
 
 ”Genom att sitta hos eleverna på halvklasslektionerna och resonera med dem och fråga 

hur de tänkt kan man se det rätt så väl.” När läraren sitter tillsammans med eleven, 

som lägger upp t.ex. 6 kronor och få ge hälften till läraren, eller om det är 6 barn i 

gruppen och hälften får gå ut. 

 Det kan vara vid vikning av papper på hälften.  

 Efter genomgångar när eleverna arbetar, på egen hand, eller två och två, ser lärarna 

hur det går för dem, det är lätt att se vilka som har förståelsen. När eleverna arbetar i 

sina böcker syns det att vissa har svårt medan andra har lätt för begreppen. Några 

lärare ser det på de nationella diagnoserna för år 2 och på andra diagnoser. Eleven kan 

använda kunskapen till att göra egna räknehändelser och räknesagor.     

 Det är när eleverna kan använda begreppen i rätt sammanhang och kan benämna 

hälften och dubbelt menar några lärare. 



 Läraren kan se det vid diskussioner i klassen. Men det kan samtidigt vara svårt att 

upptäcka om det är befäst hos vissa elever för det går inte att veta om eleverna inte 

förstår eller om de inte vill räcka upp handen och prata inför de andra i klassen.  

 Det är som en process i tre steg. Där steg ett är att klara en uppgift rent praktiskt. Steg 

två är att klara själva mattetalet med hjälp av det konkreta materialet. Slutligen det 

sista steget, steg tre, när det är befäst, är när eleven kan lösa uppgiften genom att tänka 

det inne i huvudet utan att använda något konkret material. ”Då har man skapat 

förmågan att se inne i huvudet vad det handlar om”, menar en lärare.  

 

 

4.3 Elevernas begreppsuppfattning. 
 
Undersökningen visar att det skiljer mycket på elevers uppfattning om begreppen 

dubbelt/hälften och om bråk i årskurs 2. Begreppet dubbelt och förståelsen för att beräkna vad 

dubbelt så många är finns befäst hos eleverna. Begreppet hälften av har eleverna svårare för 

särskilt när det gäller att halvera ett udda antal 10-tal. Eleverna har svårigheter att läsa vad 

som egentligen står i texten. Vad bråkbegreppet ”en tredjedel” innebär har eleverna inte 

arbetat nämnvärt med och det visar även undersökningen då eleverna hade svårt att lösa den 

typen av uppgifter. Eleverna var kreativa genom att testa olika strategier för att försöka 

komma fram till lösningar. Vi redovisar resultaten var för sig vad det gäller dubbelt/hälften 

och bråk. 

 

4.3.1 Elevernas begreppsuppfattning av dubbelt och hälften. 
 

Första uppgiften (se bilaga 2) åskådliggör om begreppet dubbelt så många och förståelsen för 

att beräkna vad dubbelt så många är, är befäst hos eleverna.  

Eleverna har en förståelse för vad begreppet dubbelt innebär. Dubbelt så många som 8, den 

första uppgiften, klarar alla elever att lösa. De flesta använder addition. Några barn ritar 

frimärken eller streck och dubblar dem. ”Lika många en gång till” är ett uttryck som eleverna 

har lärt sig betyder dubbelt så många, genom att rita fick eleverna en konkret bild av det 

dubbla antalet. 



De flesta av eleverna har en uppfattning om vad begreppet hälften innebär. I den andra 

uppgiften ska eleverna ta hälften av udda 10-tal. För de flesta innebär det subtraktion. Att 

halvera udda 10- tal har några av eleverna svårt för. Ett par stycken säger att det inte går att 

dela för att det är ett udda tal. Eleverna har fler fel ju större talet är som ska halveras. De flesta 

har olika strategier och försöker verkligen att komma fram till svaret. 

 

4.3.2  Elevernas begreppsuppfattning av del av helhet dvs. bråk. 
 

I en av elevuppgifterna ska eleverna dela en helhet i två delar, där den ena delen ska vara 

dubbelt så stor (se bilaga 2 uppgift 3). Eleverna har svårigheter med att läsa ut vad som 

egentligen står i texten. Eleverna förstår inte att uttrycket ”tillsammans” står för helheten och 

de tolkar det som att helheten ska vara dubbelt så stor. De förstår inte vad bråkbegreppet en 

tredjedel betyder. De kan inte redogöra för hur man gör när man delar en helhet i tredjedelar. 

Bara ett fåtal löste uppgiften. Elevuppgifterna visar, som lärarna själva säger, att eleverna inte 

arbetar nämnvärt mycket med bråk i skolår 2. 

 

I en annan av elevuppgifterna (se bilaga 2 uppgift 4) behöver barnen ha en uppfattning om 

vad en tredjedelen innebär. Det är flera steg i uppgiften och de flesta av eleverna har inte 

arbetat med denna typ av uppgifter. De flesta av eleverna har ingen förståelse för vad en 

tredjedelen innebär. Eleverna har olika strategier och förslag för att komma fram till en 

lösning på uppgiften. 

   

Att dela 10 kakor på tre elever (se bilaga 2 uppgift 5) upplevs som klurigt. Det går inte jämnt 

ut, en kaka blir rest. Vad gör man med kakan som blir över? 

Fem elever klarar att lösa uppgiften, de andra tycker att den är svår men de flesta har ändå 

försökt. Många av eleverna har ritat upp 10 kakor. Det är ett par elever som inte försökt 

komma fram till lösningen.   

 

 

 

 

 



4.4 Hur eleverna löser uppgifterna. 
(Se bilaga 2)  

Uppgift 1 testar begreppet dubbelt så många och samtidigt förståelsen för att beräkna vad     

dubbelt så många är. 

Inga av barnen använder något konkretiseringsmaterial i uppgift 1. Alla elever klarar att lösa 

uppgiften och uttrycker det på följande sätt:  

 Dubbelt så många som 8. 

1. 25 elever svarar ”8+8=16”.  

2. Tre elever ritar även rutor eller streck som symboliserar entalen. 

3. En elev skriver även ”tvillingarna 8+8 blir 16”.  

            4.   En elev använde sig av multiplikation och skrev att 8*2=16. 

 

I uppgift 2 (4 deluppgifter) ska eleverna halvera udda antal 10-tal.  

 Hälften av 30. Alla elever klarar att lösa uppgiften och uttrycker det på följande sätt:  

1. Åtta elever svarar ”Hon har 15 böcker”. 

2. Elva elever svarar ”30-15=15”.  

3. Fyra elever svarar ”15+15=30  30-15=15”.  

4. En elev svarar ”12+12=24   13+13=26   14+14=28   15+15=30  Svar:30” 

5. En elev svarar ”20+20 blir inte 30 så jag provade med 15” 

6. En elev räknar med x och skriver ”30-x=x(15)”. 

 

 Hälften av 50. Sex elever klarar inte att lösa uppgiften. De skriver antingen ”för svår” 

eller lämnar tomt. De som klarar uppgifterna svarar på följande sätt:  

1. Fem elever svarar ”Hon har 25 färgkritor”. 

2. Sju elever svarar ”50-25=25”.  

3. Fyra elever svarar ”25+25=50”.  



4. Tre elever ritar; 25+25 rutor eller streck, fem 10-talsstavar med ett streck på 10-

staven i mitten. 

5. En elev räknar med x och skriver ”50-x=x(25)” 

   

 Hälften av 70. Åtta elever klarar inte att lösa uppgiften. De svarar: ”34” ”30” ”25” 

”25 och ”75”. Två elever skriver att det inte går att dela udda tal. En elev försöker 

genom att skriva 25+25=50+25=75, svar:27.50 kronor var. De elever som klarar 

uppgiften svarar på följande sätt:  

1. Sju elever svarar ”Mia har 35 kronor”.  

2. Sex elever svarar ”70-35=35”. 

3. Två elever svarar ”35+35=70”.  

4. En elev svarar ”35+35=70  70-35=35”.  

5. En elev ritar sju 10-kronor och drar ett streck över 10-kronan som är ritad i mitten. 

6. En elev räknar med x och skriver”70-x=x(35). 

   

 Hälften av 90. Åtta elever klarar inte att lösa uppgiften. Tre svarar ”för svår”, två 

lämnar tomt, en svarar ”Det är ett udda tal”. (Eleven klarar samtliga andra uppgifter 

med begreppet ”hälften”.) Två elever säger att ”udda tal går inte att dela”. De elever 

som klarar uppgiften svarade på följande sätt:  

1. Fem elever svarar ”Mia har 45 stenar”.  

2. Sju elever svarar ”90-45=45”.  

3. Tre elever svarar ”45+45=90”.  

4. En elev svarar ”Lägg ihop 4:an och 5:an 45  4+5=9”.  

5. En elev ritar nio 10-kronor och drar ett streck över 10-kronan som är ritad i mitten. 

      6.   En elev räknar med x och skriver ” 90-x=x(45)”. 

 

 



I uppgiften 3 underlättar ett bråktänkande, dvs. att kunna dela helheten i tredjedelar, men det 

ingår inga språkliga bråkuttryck i texten. 

Många tror att de ska ta de 9 stenar som Måns och Mia plockat tillsammans och dubbla dem. 

De får då fram svaret 18 stenar och tror sedan att de löst uppgiften. Vanligt är även att dela 9 i 

4 och 5, då blir svaren att Måns har 5 stenar och Mia har 4 stenar.  

 Måns och Mia har plockat 9 stenar tillsammans. Måns har plockat dubbelt så många 

som Mia. Hur många stenar har Måns plockat? Hur många stenar har Mia plockat? De 

som har löst uppgiften har gjort på följande sätt: 

1. Fyra av eleverna löste uppgiften genom att skriva 6+3=9, Måns har 6 stenar 

Mia har 3 stenar eller genom att rita 9 stenar och sedan ringa in 6 och 3 stenar.  

Det är bara 2 som försöker rita i uppgiften. 

 

För att kunna lösa uppgift 4 behövs en uppfattning om vad en tredjedel innebär. 

Fyra elever förstår vad en tredjedel är och kan räkna ut hur stor del av helheten en tredjedel är. 

Fyra elever använder uttrycket ”tredjedel”, ingen kan skriva den formella bråkformen 1/3. En 

av eleverna försöker skriva en tredjedel i bråkform, men skriver ½ istället för 1/3. En elev 

svarar att mamma får 12 pepparkakor. En elev skrev 36:4=9 svar: 9 1/3. En elev svarar att 

mamman tar 1/3, mamma tar 7 stycken och att barnen tar en fjärde del var eller att de får tre 

kakor var. Sex barn skriver att de inte kan. Ett barn skriver att barnen tar ¼ var. Sju av 10 

elever har ritat upp kakorna men inte löst uppgiften.  

 Mamma tar en tredjedel av 12 peparkaksgubbar. 4 barn får dela på resten. Hur många 

kakor tar mamma? Hur många kakor får varje barn? De elever som löste uppgiften 

skrev följande: 

          1.  Fyra barn svarar rätt, dvs.”mamma får fyra kakor och barnen två var”. Två av de                        

barnen ritar och delar in kakorna i grupper. 

 

I uppgift 5 är det bråkräkning, att kunna dela en helhet i lika delar och veta att delarna heter 

tredjedelar. I denna sista uppgift hade de flesta ritat upp 10 kakor som runda ringar eller 

streck. Fem hade svarat rätt och nio hade gett upp. Medan de andra hade svarat 3 kakor var 

och några andra förslag på vad man gör med kakan som blir över t ex en fjärde del var, en 



halv var, fröken får den tionde kakan eller 3+3+4. De flesta hade bra strategier och var nära 

ett rätt svar.  

 Ni är 3 elever som ska dela på 10 kakor. Hur många får ni var? De som löste uppgiften 

skrev: 

1. Fem svarade rätt och skrev: ”3 var och 1/3” eller ”3 var och en tredjedel”. 

 

Kommentar: I uppgift 1, 2 och 3 hämtar sex elever konkretiseringsmaterial, fem väljer 10-

talsstavar och entalsklossar, en elev väljer bönor. I uppgift 4 och 5 har eleverna ingen hjälp av 

konkretiseringsmaterialet. För att eleverna ska ha användning av materialet behöver de veta 

hur de ska tänka samt veta vad en tredjedel innebär. Några av de barn som svarar rätt har hjälp 

av att rita upp sina tankar, men de har tanken klar och vet hur de ska tänka för att lösa 

uppgiften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Analys 
 

Efter att ha tolkat och bearbetat resultaten har vi kommit fram till att lärarna tycker att det är 

viktigt att använda sig av olika sorters laborativt material i undervisningen. Flera av lärarna 

uttrycker det som att det är en absolut nödvändighet för att ge eleverna förståelse för 

begreppen dubbelt och hälften. Detta menar även Malmer (2002) då hon talar om vikten av 

laborativt arbete som leder vidare till förståelse av matematiska begrepp, detta är viktigt för 

alla elever. Lärarna tar också tillvara eleverna själva och sådant som finns runt omkring dem 

för att lära in begreppen. Det måste vara tydligt så att barnen förstår. Att se med ögat och 

plocka med handen, Piaget menade att ”Handen är hjärnans förlängda redskap”. Flera lärare 

tycker att det är viktigt att säga att dubbelt är ”lika många en gång till” för att eleverna ska få 

förståelsen. Att anpassa undervisningen så att den passar alla kan göras på följande sätt:  

variera undervisningen, alla elever sitter med och lyssnar vid genomgångar, delar in i grupper 

beroende var eleverna är, hittar olika sorters material och barnen får arbeta i sin egen takt.  

Speciallärare/specialpedagog förebygger och reparerar eventuella oklarheter. Föräldrarna kan 

man också ta hjälp av med att hitta tillfällena i vardagen menar några av lärarna. Eleverna 

kommer i kontakt med begreppen vid olika tillfällen t ex vid fruktstunden, i matsalen, 

gymnastiksalen, rasterna och på bildlektionerna. I Skolverkets rapport 221 skriver man om 

hur viktigt det är att föra matematiska samtal för att bl.a. utveckla begreppsförståelsen. I 

Nämnaren ett kommunikationsämne (2002) kan vi läsa att flera utvecklings och inlärnings 

psykologer talar om vikten av att kombinera praktik och teori. Eriksson (2002) pekar på olika 

utvecklingsprojekt inom skolan som visar på att barn behöver verklighetsanknytning för att 

bilda begrepp. Om lärare utgår från elevens verklighet har eleverna lättare att ta till sig 

kunskaper och få en förståelse för begreppen dubbelt och hälften, menar lärare i vår 

undersökning. Det stämmer in med Johnsen Hoines (2000) åsikter som säger att vi ska bygga 

vidare på det som eleverna redan kan. Att inlärningen av begreppen ska få ta tid, att det inte är 

lönt att ta nästa steg förrän det förra är befäst, menar lärarna är en förutsättning. Metakognitiv 

teori framhåller att yngre barn lär sig genom att göra, veta och till slut förstå vad och hur de 

har lärt sig. I Lpo 94 står att skolan måste använda sig av olika kunskapsformer som leder till 

en helhet. I Skolverkets granskning kan man läsa att lärarkompetensen har störst betydelse för 

elevers resultat. Det var något som inte framkom i vår undersökning. Det finns oenighet om 

vad som ska göras då begreppen inte är befästa, någon tycker att man kan ta en paus och låta 

det vänta lite. Medan en annan tycker att eleverna inte ska lämnas i fred utan gå på dem men 



försöka att hitta andra vägar. Lärarna är överens om att alla elever kan lära sig begreppen. Att 

säga hur stor del av undervisningstiden som tar upp begreppen var svårt för alla att säga. Men 

att det behövs repetitioner med jämna mellanrum kunde lärarna konstatera.  

Flera lärare sa att de inte alls arbetar med bråk i år 2. Det är mest i förbifarten man nämner 

bråkbegrepp som fjärdedel eller tredjedel. Det formella matematikspråket används aldrig 

enligt flera av lärarna. De nämner inte själva begreppet bråk men det är viktigt att rita upp en 

pizza eller en tårta för att barnen ska se hur man delar i bitar. Trots att lärarna inte jobbar 

medvetet med begreppen fjärdedel och tredjedel vet ändå några barn vad begreppen innebär. 

Malmer (1990) talar om att oftast när bråkbegreppet presenteras för eleverna utgår läraren 

från bråk som anger en del av helheten. Hon anser det viktigt att helheten varierar och även 

materialet så att inte eleverna fixerar sig vid t ex tårtdelning. Malmer förespråkar användandet 

av Cuisenaire stavar, flera av lärarna skulle gärna använda materialet, men tycker att det är 

mycket att sätta sig in i.  

Att gå från det konkreta till det abstrakta är ett svårt moment, enligt lärarna.  En av Europas 

stora reformpedagoger, Pestalozzi, betonade att gången skulle gå från det konkreta till det 

abstrakta. Han menade att all undervisning skulle vara åskådlig och systematisk och hela tiden 

hålla sig inom barnens erfarenhetsnivå. Det arbetssätt som lärarna använder sig av för 

eleverna ska befästa begreppen stämmer in med Pestalozzis tankar och även med Malmers 

(2002) modell när det gäller begreppsbildning.  Malmers modell har sex nivåer som varje elev 

bör gå igenom för att bilda begrepp. Nivåerna är: Tänka-Tala, Göra-Pröva, Synliggöra, 

Förstå-Formulera, Tillämpning och Kommunikation. Lärarna började ofta med att prata med 

eleverna om begreppen. Eleverna känner bättre till begreppen dubbelt och hälften än 

bråkbegrepp som fjärdedel och tredjedel. Eleverna hade träffat på begreppet hälften när de 

t.ex. skulle dela godis med en kompis, menar en lärare. Det visar sig även på elevuppgifterna, 

att de flesta har klart för sig vad dubbelt och hälften innebär. Några elever använder även 

laborativt material för att åskådliggöra sina tankar. 

Undersökningen visar att det finns olika sätt att se om begreppen är befästa hos eleverna. 

Någon lärare sitter tillsammans med eleven för att få överblick om begreppen är befästa. 

Några lärare ser även hur eleverna arbetar efter genomgångar eller hur de arbetar i 

matematikböckerna. En del använder nationella prov eller andra diagnoser för att testa om 

eleverna har förstått. De elever som har förståelse i naturliga sammanhang anses inte lika 

kunniga eftersom de inte klarar de formella proven, menar Gardner (1992). Han säger även att 

elever som till synes lyckas i skolan inte alltid har någon djupare förståelse för begrepp och 



sammanhang. Det är viktigt att poängtera att elever har olika arbetssätt. Elever har inte bara 

en inlärningsstil menar Grinder (1999). Det kom även fram vid intervjuerna, någon lärare sa 

att ”det går inte säga generellt att man ska göra på det ena eller andra sättet man får pröva sig 

fram med risken att det inte blir bra men då får man väl pröva igen”. Flera av lärarna menar 

att de kan se att eleverna har befäst begreppen när de kan lösa matematik tal inne i huvudet 

utan att använda sig av konkret material. Lärarna sa också att om eleven kan lösa ett 

matteproblem genom att sätta in det i en verklighet som när två barn ska dela på en mängd 

pengar, har de en förståelse för begreppet. Newton (2003) menar att när man kan återberätta 

det man lärt sig med egna ord då finns förståelse. Han påstår vidare att människor måste skapa 

ett samband mellan de olika beståndsdelarna för att kunna se det i sin helhet i ett större 

sammanhang. Det är något som människan söker naturligt för att få ordning på sin tillvaro. 

Elevernas begreppsuppfattning, då det gäller dubbelt och hälften samt del av helhet, säger att 

dubbelt så många har de lätt för, men ju större tiotalen blir desto svårare blir det. Ett fåtal av 

eleverna har förståelse för tredjedelar. Flertalet av barnen har svårt att utläsa vad det 

egentligen står i texten att de ska ta reda på för att lösa uppgiften. Eleverna visar på olika 

strategier även om det inte alltid blev rätt svar. Det var strategier som addition, subtraktion, 

multiplikation, dela upp talen, rita, dra streck, räkna med x, tiotalsstavar, entalsklossar, pengar 

och laborativt material i olika former. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Diskussion och slutsats 
Vi, som blivande lärare, har genom att skriva denna uppsats fått en inblick i hur lärare arbetar 

för att befästa tre matematiska begrepp hos elever i skolår 2. Vi har även tagit del av konkreta 

förslag på hur vi kan arbeta med begreppen bland barnen. Begreppen är dubbelt, hälften och 

del av helhet dvs. bråk. De två förstnämnda begreppen arbetar elever och lärare mycket med i 

de första skolåren, där det anses som viktiga begrepp. De använder sig av olika laborativt 

material som bönor, pärlor, kastanjer, kulor, klossar, pengar m.m. Vilken sorts material som 

används har egentligen inte så stor betydelse, huvudsaken är att eleverna får plocka och 

laborera, menar lärarna. Flera barn har stött på begreppen innan de börjat i skolan, de har t.ex. 

delat upp godis mellan sig och ett syskon så de fått hälften var. Lärarna är noga med att 

vardagsanknyta matematiken och knyta an till det som eleverna redan kan. Föräldrarna har en 

viktig roll då det gäller att hjälpa till att befästa begreppen hos sina barn. Eftersom det finns 

många tillfällen i vardagen då begreppen kommer in. Detta är ett bra sätt att få föräldrarna 

delaktiga i skolarbetet. Språket har också en viktig roll, att prata om begreppen samtidigt som 

man laborerar gör att eleverna får en förståelse och befäster begreppen. Hälften är del av 

helhet, det är även tredjedel och fjärdedel. De två sistnämnda, tredjedel och fjärdedel, är två 

bråkbegrepp som man inte medvetet jobbar med i årskurs två. Vi såg i de matematiska 

uppgifterna till eleverna att de har svårt för att läsa vad det egentligen står att de ska ta reda 

på. Det behövs mycket träning i denna typ av texter och att läraren är medveten om sitt språk. 

Det är viktigt att läraren är tvåspråkig, att använda ett välkänt språk och sedan säga samma 

sak fast på det formella matematikspråket. Det är mest i praktiska situationer som vid 

fruktstunden och på bildlektioner begreppen tredjedel och fjärdedel nämns som ord. Den 

formella matematiska bråkformen för att uttrycka begreppen används inte förrän långt senare, 

i årskurs 5. Detta tycker vi är sent eftersom något välkänt då blir nytt och krångligt för 

eleverna. Ett fåtal av eleverna som var med i undersökningen visste vad en tredjedel och en 

fjärdedel innebar. Vi märkte att eleverna behövde ha en förståelse för begreppen för att kunna 

använda sig av det laborativa materialet som ett hjälpmedel. Visste inte eleverna hur de skulle 

tänka för att komma fram till en lösning var materialet inte till någon hjälp. Malmer, som är 

författare till mycket matematikdidaktisk litteratur, är en förespråkare till Cuisenairestavar. I 

hennes litteratur kan man läsa om Cuisenairestavar som ett ypperligt relationsmaterial. Det 

som var förvånande var att så få av lärarna använde sig av stavarna. En anledning kan vara att 

de jobbade mest med dubbelt och hälften och tyckte att det material de använde var tillräckligt 



för att plocka och sortera med. Några lärare kände till Cuisenairestavarna men tyckte det var 

mycket att sätta sig in i.  

I teorikapitlet har vi skrivit att alla människor har olika sätt att lära sig; inlärningsstilar, olika 

intelligenser, inlärningsnivåer och varierande utvecklingsnivåer är faktorer som påverkar 

inlärningen. Vi tycker att lärarna använder sig av olika sätt för att eleverna ska få en 

förståelse, att skolan ska använda olika kunskapsformer som ska leda till en helhet är även 

något som Lpo-94 betonar. Ju fler sätt man kan visa och förklara på ju bättre är det. Vi såg i 

våra matematikuppgifter till barnen att de hade inblick i olika strategier. Genom att använda 

flera perceptionsvägar samtidigt är fler inlärningskanaler öppna. Lärarna vet att begreppen är 

befästa genom att på olika sätt se om eleverna har förstått, det finns inte bara ett sätt utan ett 

barn har fler inlärningsstilar. Mycket av det som vi har lärt oss i lärarutbildningen kommer 

igen i undersökningen. Det vi tänker närmast på är hur viktigt det är att arbeta med laborativt 

material långt upp i åldrarna. Att gå från det konkreta till det abstrakta i lagom takt, inte innan 

begreppen är befästa. Lärarna ska ta till vara det som barnen redan kan och utgå från det, 

vikten av att vardagsanknyta undervisningen från elevernas verklighet. Det som förvånade oss 

var att ingen utav lärarna tog upp sin egen betydelse eftersom det enligt Skolverkets 

granskning kom fram att lärarens kompetens är avgörande för elevernas resultat. Vi tycker att 

det är betydelsefullt att vi som lärare har detta med oss då vi undervisar. Det som vi har sett är 

att eleverna behöver träna sig mycket i hälften av då det gäller större tio tal och ojämna tal. 

Det tar tid att bygga upp begreppen och vi har tagit med oss att med jämna mellanrum  

återkomma till begreppen. Lärarna, som intervjuades, tyckte att det var positivt att de kunde 

förbereda sig på intervjufrågorna och att de därmed kunde ge genomtänkta svar. Vilket vi 

verkligen värdesätter, den samlade erfarenheten bland lärare på skolorna är stor och bör tas 

tillvara av oss blivande lärare.  

En fortsatt forskning inom området skulle kunna innebära att se på vilka arbetssätt som passar 

bäst för elever med matematiksvårigheter. Går det att urskilja vilken inlärningsstil eleven har? 

Är eleven visuell, auditiv, kinestetisk eller en blandning av allt? Hur utformar man 

undervisningen för att främja elevens lärande?   
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Bilaga 1 
Intervjufrågor         
 

1. Hur utformar du undervisningen för att eleven ska befästa begreppen dubbelt, hälften 

och del av helhet dvs. bråk? 

2. Vad är dina erfarenheter av elevers uppfattning om bråktal.  

            A) Vilka bråktal upplevs som svåra?  

            B) Vilka bråktal upplevs som lätta? 

3. Hur stor tid av undervisningen ägnas åt förståelsen av dessa begrepp? 

4. Vid vilka tillfällen kan eleverna komma i kontakt med dessa begrepp under 

skoldagen? 

5. På vilket/vilka sätt arbetar eleverna med dessa begrepp? 

6. Känner du till några andra arbetssätt? 

7. Vad är dina erfarenheter av laborativtmaterial i undervisningen i samband med 

befästande av begreppen? 

8. Kan du ge några exempel på material som eleverna använder sig av i undervisningen? 

9. Vilka möjligheter finns att anpassa undervisningen till elevers olika förutsättningar? 

10. På vilka sätt kan du se att begreppen är befästa hos eleverna? 

11.       Vad görs för de elever som inte har förståelse för begreppen?     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2  
 
 
          Matematikuppgifter till eleverna. 
 
 

Den första uppgiften testar begreppet dubbelt så många och samtidigt förståelsen för att 

beräkna vad dubbelt så många är. 

 

1, Måns har 8 frimärken. Mia har dubbelt så många. Hur många frimärken har Mia?  

 

Rita eller skriv hur du löser uppgiften! 

 

 

 

 

 

2, Handlar om att halvera ett udda antal 10-tal. 

 

Måns har 30 böcker. Mia har hälften så många. Hur många har Mia? 

 

Måns har 70 kronor. Mia har hälften så många. Hur många har Mia? 

 

Måns har 90 vita stenar. Mia har hälften så många. Hur många har Mia? 

 

Måns har 50 färgkritor. Mia har hälften så många. Hur många har Mia? 

 

Rita eller skriv hur du löser uppgiften! 

 

 

 

 

 



3, Dubbelt så många fast lite svårare. Lite bråktänkande utan att behöva ha gått in så mycket 

på det. 

 

Nu har Måns och Mia plockat 9 stenar tillsammans. Men Måns har plockat dubbelt så många 

som Mia. Hur många stenar har Måns plockat? Hur många stenar har Mia plockat? 

 

Rita och skriv hur du löser uppgiften! 

 

 

 

 

 

4, Uppfattningar av tredjedelen. 

 

Mamma tar en tredjedel av 12 pepparkaksgubbar. 4 barn får dela på resten. Hur många kakor 

tar mamma? Hur många får varje barn? 

 

Rita eller skriv hur du löser uppgiften!   (Här finns en plåt med kakorna i 4 rader med 3 i varje 

rad ritad vid uppgiften). 

 

 

 

 

5, Bråkträning. 

 

Ni är 3 elever som ska dela på 10 kakor. Hur många kakor får ni var? 

 

Rita och skriv hur du löser uppgiften! 

 

Alla uppgifter utom den sista (från våra handledare) kommer från Diagnostiska material  
i år 2.                                                  
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