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Trevligt att bråkas! 

En undersökning av elevers lösningar av en problemlösningsuppgift inom bråk samt 

lärares syn på och erfarenheter av bråkundervisning 

 

Fractions and Problem Solving 

A Study of Different Problem Solving Methods Regarding Fractions among Pupils and 

Teachers’ Views and Experiences of Teaching Fractions 

 

 

 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka vilka olika metoder eleverna använder sig av när de 

löser en problemlösningsuppgift inom bråk. Studien syftar även till att undersöka hur 

matematiklärare uttrycker att de ser på och introducerar bråk för sina elever. Tre 

matematiklärare som undervisar i årskurs 5 intervjuades om deras syn och erfarenheter 

av bråkundervisning. Därefter genomfördes lektioner i fyra klasser i årskurs 5 där 

eleverna fick lösa en problemlösningsuppgift inom bråk. Slutligen valdes fyra av dessa 

elever ut för intervjuer. Lärarna i studien uppger att de låter sina elever lära sig olika 

problemlösningsmetoder inom bråk samt använda laborativa material i 

bråkundervisningen. Eleverna i studien visade genom sina lösningar flera olika 

lösningsmetoder men även missförstånd gällande bråk. De fyra eleverna som 

intervjuades gavs möjlighet att utveckla sina lösningar och rätta till eventuella 

felaktigheter.   

 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
 

Matematik är ett ämne som vi verkligen ser fram emot att undervisa i. Det är ett 

spännande ämne och det räcker med en titt på det centrala innehållet i kursplanen för att 

se hur mångfacetterat det är. Ett stort område inom matematikämnet är bråk. Begreppet 

bråk förekommer i två punkter i det centrala innehållet för årskurs 4-6 i kursplanen för 

matematik. Dessa punkter ingår i området Taluppfattning och tals användning. De är 

som följer: 

 

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

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

(Skolverket 2011a, s. 49) 

I kursplanen för matematik ingår även området problemlösning. Kursplanen har ett 

tydligt fokus på problemlösning eftersom det är väldigt viktigt i en matematisk 

verksamhet (Skolverket 2011b). Detta märks genom att problemlösning ingår i 

kursplanen både som en av de fem förmågorna och som två punkter i det centrala 

innehållet för årskurs 4-6. Problemlösningsförmågan handlar om att eleverna ska kunna 

”formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder” (Skolverket 2011a s. 48). Punkterna som behandlar problemlösning i det 

centrala innehållet för årskurs 4-6 är: 

 

 ”Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. 

 Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.” 

(Skolverket 2011a, s. 50) 

Denna studies huvudmoment är fyra lektioner som kommer att genomföras i fyra olika 

klasser i årskurs 5. Under lektionerna ska eleverna utföra en problemlösningsuppgift i 

bråk (se Bilaga A) som syftar till att synliggöra vilka olika lösningsmetoder eleverna 

använder. Medan eleverna utför uppgiften kommer de ha tillgång till olika laborativa 

material. För att få en bild av hur lärarna i de aktuella klasserna tänker kring 

bråkundervisning och vad som kan vara problematiskt med att introducera bråk kommer 

vi att, innan lektionerna, göra enskilda intervjuer med varje lärare. Efter 

huvudmomentet är genomfört kommer vi att intervjua eleverna om vilka lösningar de 

använde och varför. Detta för att få en djupare förståelse för elevernas metodval.  

 

Anledningen till att vi valde att genomföra en studie om just bråk och problemlösning är 

för att de är två viktiga och intressanta områden inom matematik. Bråk är ett av de mest 

problematiska och komplexa matematiska områden för lärare att undervisa i men också 

för elever att lära sig (Charalambous & Pitta-Pantazi 2007, Lamon 2007). I kursplanen 

lyfts problemlösning fram som en viktig del av matematikämnet och, enligt vår 

erfarenhet, tar det stort utrymme i undervisningen. Vår förhoppning är därför att detta 

arbete kommer att ge oss värdefulla och relevanta insikter inför våra kommande 

yrkesliv.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka vilka olika metoder eleverna använder sig av när de 

löser en problemlösningsuppgift inom bråk samt vilka eventuella missförstånd inom 

bråk som finns bland eleverna. Studien syftar även till att undersöka hur 

matematiklärare uttrycker att de ser på och introducerar bråk för sina elever.  

 

• Vad har lärarna för syn på bråkundervisning och vad anser de kan vara 

problematiskt med att introducera och undervisa i bråk? 

• Vilka lösningsmetoder använder eleverna när de löser bråkuppgiften? 

• Hur resonerar eleverna kring sina lösningsmetoder och hur dessa kan utvecklas? 
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3 Teoribakgrund 
 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning behandlas inom områdena bråk, 

problemlösning och laborativa material. Varje del inleds med definitioner av 

huvudbegreppen och därefter redogörs för olika perspektiv på och aspekter av områdena 

som lyfts fram i forskningen.  

 

3.1 Bråk 
 

Bråk kan uttrycka både andelar av en kvantitet och av en mängd (McIntosh 2008). Bråk 

ingår i gruppen rationella tal. Denna grupp av tal definieras som ”tal som kan skrivas 

som kvoten mellan två heltal” (Nationalencyklopedin u.å.) McIntosh (2008) påpekar 

vidare att bråk är nödvändigt för att uttrycka en kvot (resultatet av en division) med 

precision och enkelhet. Bråktal kan uttrycka kvoter exakt där decimalsystemet är 

otillräckligt, som exempelvis en tredjedel (a.a.). Rent etymologiskt kommer ordet bråk 

av lågtyskans brok, vilket betyder brytning eller brott, som i sin tur är ett 

översättningslån från latins fractio (Kiselman & Mouwitz 2009). Detta kan också 

märkas i den tidigare mer vanliga termen brutet tal som användes för att benämna ett 

rationellt tal vilket inte är ett heltal. Andra termer som användes tidigare i 

bråksammanhang är egentliga bråk och oegentliga bråk. Det förra benämner bråk där 

täljaren är mindre än nämnaren (exempelvis 2/5) och det senare benämner bråk där 

täljaren är lika stor eller större än nämnaren (exempelvis 9/9 eller 13/2) (a.a.).  

 
3.1.1 Olika sätt att se på bråk 

Bråk har länge varit ett av de mest problematiska och komplexa matematiska områden 

att lära ut (Charalambous & Pitta-Pantazi 2007, Lamon 2007) vilket har tillskrivits 

bråks mångsidiga natur (Charalambous & Pitta-Pantazi 2007). Karlsson och Kilborn 

(2015a) delar upp bråkens många olika sidor enligt följande: 

 

 Som ett tal – Bråktal kan, precis som decimaltal, placeras på tallinjen. 

 Som del av ett antal – Bråk kan precis som procent användas för att benämna en 

del av ett antal. Exempelvis kan man skriva 1/5 av 150 eller 20 % av 150. 

 Som del av en helhet – Till exempel, 1/3 av en pizza. 

 Som ett förhållande eller en proportion – Exempelvis, om ett snöre som är 7 m 

långt ska delas i proportionen 2:5. 

 Som skala på en karta – Exempelvis 1:20 000 (a.a.). 

Till denna lista skulle också Freudenthals (1983) syn på bråk som mätare kunna 

tilläggas. Med mätare menar författaren att bråk används för att ange, eller mäta, antalet 

enheter, som i exempelvis ’2 ½ kg’ eller ’2 ½ flaska’. 

Ett annat sätt att se på bråk är att betrakta det som ett ömsesidigt förhållande mellan 

relativa storlekar. Detta innebär både att bråket 1/5 är en femtedel så stort som en 

bestämd kvantitet och att denna bestämda kvantitet är fem gånger så stor som 1/5 

(Thompson & Saldanha 2003).  
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Ytterligare ett sätt att betrakta bråk är utifrån de aktiva funktioner som de används för i 

olika matematiska sammanhang. Detta kan göras utifrån Freudenthals (1983) syn på 

bråk. Bråk kan då användas som jämförare. Då används bråk för att jämföra storheterna 

(exempelvis längd, bredd eller vikt) hos två konkreta objekt. Detta kan göras på två 

olika sätt – antingen direkt eller indirekt. Direkt jämförelse innebär att det mindre 

objektet på något vis betraktas som en del av det större. Då används bråk som 

sönderdelare och det större objektet delas upp i flera likvärdiga delar. Indirekt 

jämförelse innebär att de två objekten var för sig jämförs med ett tredje objekt som 

fungerar som en mätsticka. De två sätten skiljer sig matematiskt åt på följande sätt: När 

två objekt jämförs direkt jämförs objekten med varandra med avseende på ett antal eller 

en storhet men när två objekt jämförs indirekt är det själva antalen eller storheterna som 

jämförs med varandra (Freudenthal 1983).   

 
3.1.1.1 Bråk som del av en helhet 

När bråk används som del av en helhet är likadelning en grundläggande princip. När en 

helhet delas i två lika stora delar blir det två halvor. Delas den istället i tre lika stora 

delar får man tre stycken tredjedelar och delas den i fyra lika stora delar blir varje del en 

fjärdedel (Karlsson & Kilborn 2015b).  

 

Det kan bli tydligare att bråkdelarna är enheter om de skrivs med bokstäver istället för 

siffror. Dessutom kan det även göra det lättare att arbeta med flera delar. Två tredjedelar 

kommer då exempelvis att uppfattas som två andelar som har storleken en tredjedel. I 

samband med detta är det viktigt att eleverna får klart för sig att två tredjedelar av en 

helhet kan skrivas som 1/3+1/3, 2*1/3 eller 2/3 av helheten (Karlsson & Kilborn 

2015b). 

 

I övrigt är variation också viktigt för elevernas förståelse för bråk som del av en helhet. 

Bråkdelar kan representeras på en rad olika sätt, med olika form (exempelvis rektangel 

eller triangel) och olika storlek. Denna variation kan hjälpa eleverna att förstå var 

gränserna för de olika begreppen går. 1/4 säger exempelvis ingenting om andelens 

storlek, utan denna beror på helhetens storlek. Av den anledningen kan till exempel 1/6 

av en helhet vara större än 1/4 av en annan helhet (Karlsson & Kilborn 2015b). 

 

En anledning till missförstånd av bråk som del av en helhet är att elever oftast får lösa 

passiva uppgifter inom ämnet där figurerna redan är skuggade. De får däremot sällan 

lösa aktiva uppgifter som tvingar dem att själva dela upp och skugga figuren (Karlsson 

& Kilborn 2015b).  Elever får också oftare möta bråkuppgifter där helheten är given och 

där de ska dela in den i bråkdelar än uppgifter där bråkdelen är given och där de utifrån 

denna ska återskapa helheten. Detta visar sig genom att elever har mycket lättare att 

göra det förstnämnda än det sistnämnda (Behr m. fl. 1992) 

 

I en studie där femte- och sjätteklassares kunskaper om bråks olika skepnader 

undersöktes framkom att eleverna rönte störst framgång i uppgifter som handlade om 

bråk som del av en helhet. Detta beror troligtvis på att bråkundervisningen är centrerad 

kring denna aspekt av bråk (Charalambous & Pitta-Pantazi 2007). Detta kan få till följd 

att elever har svårt att förstå ett påstående som ’A är 6/5 av B’. De kan tänka att A är en 

del av helheten B. Vidare tänker de då att man inte kan ha 6 delar av 5 och att talet 

därför verkar orimligt. Men om bråktalet 6/5 här istället betraktas som ett ömsesidigt 

förhållande mellan de relativa storlekarna A och B betyder det att A är 6/5 så stort som 

B eller, annorlunda uttryckt, att A är sex 1/5 av B (Thompson & Saldanha 2003). Även 

Freudenthal (1983) anser att bråkmodellen som del av en helhet är otillräcklig för att på 
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ett konkret sätt förstå alla bråktal. Modellen fungerar enbart för egentliga bråk (som är 

mindre än 1) men inte för bråk i blandad form (som är större än 1). Effekten av detta 

kan bli att bråk i blandad form (exempelvis 1 ½) ses som ett rent formellt uttryck utan 

någon verklighetsanknytning (a.a.). 

 
3.1.1.2 Bråk som tal 

Karlsson och Kilborn (2015b) hävdar att skolan ofta koncentrerar sig på bråk som del 

av en helhet och ett antal medan det grundläggande, det vill säga bråk som tal glöms 

bort. Karlsson & Kilborn (2015a) menar att bråk som tal är den otvivelaktigt viktigaste 

aspekten av bråk.  

 

Nuförtiden används inte bråktal lika mycket i vardagen som förr (McIntosh 2008). 

Karlsson och Kilborn (2015a) hävdar att skolan har undvikit räkneoperationer med bråk 

sedan några årtionden tillbaka, just med den motiveringen. Vidare uttrycker författarna 

att skolan har ansett det vara enklare att räkna med decimaltal. Dock anser både 

McIntosh (2008) och Karlsson och Kilborn (2015a) att bråktal alltjämt är viktiga. 

McIntosh (2008) menar att bråktal är viktiga för att kunna förstå och uttrycka en andels 

storlek och därav även en grund för att förstå decimaltal och procentbegreppet. Han 

uttrycker vidare att grundläggande kunskaper om bråktal är nödvändiga för att lära sig 

algebra. Karlsson och Kilborn (2015a) hävdar, i likhet med föregående författare, att 

bråkoperationer är en viktig grund för algebra. Utöver detta framhåller de att 

procentbegreppet är byggt på bråktal, nämligen som proportionalitet och förhållande, 

vilka båda är viktiga vardagsbegrepp. Dessutom menar de att de regler som gäller för att 

multiplicera och dividera decimaltal även gäller för bråktal (a.a.).  

 

Ett vanligt problem när det kommer till bråktal är att eleverna har svårt att tolka dess 

storlek. Det förekommer två huvudsakliga missförstånd gällande detta; dels tror 

eleverna att en större nämnare innebär ett större tal och dels tror eleverna att om 

nämnaren är en nia så betyder det att talet är nästan en hel. Detta kan bero på att bråktal 

och decimaltal ofta behandlas i undervisningen ungefär samtidigt, vilket kan få till följd 

att elever blandar ihop de två olika taltyperna. Likheten mellan 1/9 och 0,9 kan få en del 

elever att tro att 1/9 är nästan en hel. Andra liknande sammanblandningar kan vara att 

elever tror att 1/5 och 0,5 står för samma tal eller att 2/5 betyder samma sak som 2,5. 

Missförstånd av denna typ kan förebyggas eller korrigeras genom att eleverna får 

möjlighet att utveckla en god taluppfattning om bråkbegreppet istället för att endast 

utföra räkneoperationer med bråktal där de inte har klart för sig vad bråktalen står för 

(McIntosh 2008). Ett annat problem elever kan ha gällande bråktal är att de har svårt att 

hålla isär dem från heltal. Detta kan resultera i att de exempelvis tror att bråktalet 1/5 är 

mindre än 1/9 eftersom heltalet 5 är mindre än 9 (Behr m. fl. 1992). 

 
3.1.1.3 Addition och subtraktion av bråk 

När lärare konkretiserar tal i bråkform är det, enligt Karlsson och Kilborn (2015a) av 

stor vikt att de beaktar tre fundamentala begrepp: 

 

 Nämnarens betydelse, det vill säga att man bör se nämnaren som en enhet som 

man opererar med, som exempelvis 1/3, 1/4 och 1/5. 

 Täljarens betydelse, det vill säga att täljaren visar hur många enheter som avses. 

Exempelvis betyder täljaren 2 i bråket 2/3 samma sak som 2*1/3. 

 Alla bråktal kan skrivas på obegränsat många sätt. Exempelvis kan 1/3 även 

skrivas som bland annat 2/6, 3/9 eller 4/12. 
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Viktigt, för eleverna, att ha i åtanke är att man vid addition eller subtraktion av storheter 

måste ha samma enhet, vilket även gäller för bråktal. Detta innebär att det inte går att 

addera eller subtrahera bråktal om nämnarna är olika. Däremot går det alltid att 

subtrahera eller addera bråken om nämnaren, eller enheten, på bråktalen ändras så att de 

blir liknämniga (Karlsson & Kilborn 2015a). En förståelse för att två skilda bråkuttryck 

kan representera ett och samma tal är grundläggande för en förståelse av bråktal. Dock 

är det en missuppfattning som finns bland vissa elever att det även är nödvändigt att två 

bråk har samma nämnare för att det ens ska kunna vara möjligt att jämföra dem. En elev 

som har en väl utvecklad taluppfattning kan dock förstå att 3/7 är mindre än 1/2 och att 

man inte behöver göra bråken liknämniga för att avgöra detta (McIntosh 2008).  

 

3.2 Problemlösning 
 

Problem eller problemlösning är en vanligt förekommande term i den svenska 

matematikundervisningen. Definitionen av det matematiska begreppet problemlösning 

är när en person vill eller behöver lösa ett problem. Personen har inte, vid starten av 

lösningsprocessen, en given metod eller plan för att lösa problemet utan det krävs en 

ansträngning (Hagland m. fl. 2005). Ett matematiskt problem kännetecknas av att 

eleverna, i början av lösningsprocessen, inte vet hur de ska gå tillväga för att lösa 

uppgiften. De måste istället reflektera kring problemet och testa olika metoder för att 

komma fram till ett svar. Problemet kan knyta an till alla matematiska områden och kan 

dessutom ta utgångspunkt i exempelvis elevernas intressen eller i andra vardagliga 

situationer. Relationen mellan en elev och en specifik problemlösningsuppgift kan se 

väldigt olika ut. En elev som kommit längre i sin matematiska kunskapsutveckling kan 

uppfatta problemet som enkelt och direkt se en lämplig lösningsmetod. Däremot kan en 

annan elev som inte kommit lika långt i sin matematiska utveckling uppfatta problemet 

som väldigt svårt och kan behöva anstränga sig mer för att hitta en relevant 

lösningsmetod (Skolverket 2011b). 

  

Det finns även en typ av matematiska problem som benämns som rika problem. Det 

innebär att problemen bjuder in till diskussion och reflektion (karlss m. fl. 2005). Efter 

att ha studerat hur olika forskare valt att använda begreppet rika problem har Eva Taflin 

(2007) tagit fram sju kriterier för att ett problem kan anses vara rikt:  

 

 ”Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer. 

 Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

 Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

 Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika matematiska strategier 

och representationer.  

 Problemet ska kunna initiera till matematiska resonemang utifrån elevernas 

skilda lösningar, ett resonemang som visar på olika matematiska idéer. 

 Problemet ska kunna fungera som brobyggare. 

 Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta 

problem.” (Taflin 2007, s. 11-12) 

 
3.2.1 Att arbeta med problemlösning 

När människor arbetar med problemlösning kan processen delas in i fyra olika faser. 

Den första fasen handlar om att ta till sig och förstå problemet samt utveckla en 
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förståelse för vad som krävs för att lösa uppgiften. Den andra fasen syftar till att 

utveckla en förståelse för hur olika delar i problemet hänger samman och hur känd data 

kan kopplas ihop med det okända. Därefter ska en lösningsstrategi konstrueras. Under 

den tredje fasen följer man lösningsstrategin och slutför problemlösningen. Den fjärde 

och sista fasen handlar om att se tillbaka på och reflektera kring processen (Pólya 1957). 

 

Under den första fasen är det viktigt för eleven att ta till sig uppgiften. Eleven måste 

urskilja data från det okända. När eleven har utvecklat en förståelse för problemet är det 

även viktigt att ha viljan att komma fram till en lösning. Förståelsen och viljan är de två 

första grundpelarna i problemlösningsprocessen och om eleven inte utvecklar dessa kan 

det bero på att läraren inte har skapat tillräckligt bra material som inspirerar eleven till 

att utvecklas. Läraren kan även motivera de elever som stöter på problem under den 

första fasen genom att exempelvis ställa vägledande frågor eller läsa 

uppgiftsbeskrivningen tydligt och vid flera tillfällen (Pólya 1957).  

 

Den andra fasen handlar om att eleven ska utforma en plan för hur den ska gå tillväga 

då de ska lösa uppgiften. Eleven måste ställa sig frågan hur den ska komma fram till det 

okända. Att utforma en plan kan vara en lång och svår process men det är också den 

viktigaste. Under andra fasen är det viktigt att läraren är uppmärksam på huruvida 

eleven stöter på svårigheter med uppgiften eller inte. Det kan vara bra att läraren, så 

diskret som möjligt, ställer frågor till eleven som kan få denne att komma igång. 

Exempel på en sådan fråga kan vara ’Har du löst ett liknande problem tidigare?’ (Pólya 

1957). 

 

Under den tredje fasen ska eleven sätta sin plan i verket. Eleven måste följa planen steg 

för steg för att lösningsprocessen ska bli så bra som möjligt. Om elevens plan är väl 

utformad har läraren en relativt enkel roll men om planen inte är bra formulerad eller 

om eleven glömt bort hur denne ska gå tillväga kan det bli problematiskt. Detta kan vara 

en effekt av att läraren har påverkat utformningen av planen lite för mycket under den 

andra fasen. Detta gör att eleven inte har fullständigt förståelse för planen när problemet 

ska lösas (Pólya 1957).  

 

Den fjärde och sista fasen innebär att eleven ska se tillbaka på problemet och sin 

lösning. Denna fas är väldigt viktigt eftersom den låter eleven befästa de nyfunna 

kunskaper denne precis har tagit till sig samt för att den utvecklar 

problemlösningsförmågan. Det kan nu vara bra om läraren gör klart för eleven att det 

alltid går att förbättra sitt lösningförslag, vilket i sin tur kan leda till ännu djupare 

kunskaper kring problemlösning. Avslutningsvis är det bra om läraren kan ta fram en 

uppgift där en liknande lösning skulle fungera eller om eleven själv kan reflektera kring 

samband mellan det precis lösta problemet och tidigare lösta problem (Pólya 1957). 

 

Förutom själva processen spelar en persons förutsättningar roll vid problemlösning. 

Schoenfeld (1985) har tagit fram ett teoretiskt perspektiv, utifrån Pólyas fyra faser, som 

är uppdelat i fyra specifika faktorer. Författaren har bedrivit studier där han, bland 

annat, har låtit elever arbeta enskilt med problemlösningsuppgifter och svara på 

frågeformulär om sin bild av sin egen matematiska förmåga och matematik. Utifrån 

denna forskning har han tagit fram fyra faktorer som är viktiga för att en person ska 

lyckas med en problemlösningsuppgift. Dessa är som följer: 

                                             

 Tidigare matematiska kunskaper 
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 En uppsättning av produktiva strategier och metoder för att komma framåt i 

arbetet med en utmanande problemlösningsuppgift 

 En förmåga att reglera och reflektera kring sitt eget tänkande 

 En positiv bild av sitt generella tänkande och sin matematiska förmåga (a.a) 

  

Den första och kanske viktigaste av dessa fyra punkter handlar om att en person måste 

ha tidigare matematiska kunskaper för att kunna lösa ett matematiskt problem. Detta är 

avgörande för huruvida resultatet blir korrekt eller inte. Den andra punkten är mer 

inriktad på de strategier som krävs för att lösa uppgiften. Det är viktigt att ha en bank av 

strategier som går att applicera på flera olika problem. Detta för att komma igång med 

lösningsprocessen. Vidare uttrycker författaren att den tredje punkten behandlar den 

metakognitiva förmågan hos problemlösaren. Detta betyder alltså att personen som löser 

problemlösningsuppgiften kan reflektera över och reglera sitt eget tänkande samt se sin 

lösningsprocess utifrån. Den fjärde och sista punkten handlar om vilken bild individen 

som arbetar med problemet har av sig själv, av matematik i stort och av sina tidigare 

erfarenheter inom ämnet matematik. Elever som endast har fått möjlighet att arbeta med 

rutinmässiga problem, som inte krävt en kraftig ansträngning, kan snabbt tappa intresset 

och motivationen för mer utmanande problem. Detta på grund av att de kräver mer tid 

och ansträngning (Schoenfeld 2013). 

 

I enlighet med Schoenfeld (1985, 2013) har även Lester (2013) angivit vad som 

kännetecknar en god problemlösare. Han menar att det viktigaste är att en person, som 

ska lösa ett matematiskt problem, måste ha en utvecklad kunskap om och hur problem 

ska lösas. Individen måste även ha grundläggande kunskaper gällande det matematiska 

innehåll som problemet syftar till samt inneha en mängd relevanta lösningsmetoder. 

Dessutom är det viktigt att personen i fråga kan känna igen matematiska mönster från 

tidigare uppgifter och applicera dessa på det nuvarande problemet. Vidare uttrycker 

Lester (2013) att det är lätt att anse att lärare ska vara experter på problemlösning för att 

de ska vara professionella matematiklärare. Detta anser dock författaren är för mycket 

att begära. Han förklarar att George Pólya var en expert på problemlösning samtidigt 

som han var en mycket skicklig matematiklärare men att det både är orimligt och 

onödigt för en lärare att besitta denna expertis. Avslutningsvis förklarar Lester (2013) 

att lärare givetvis ska ha goda erfarenheter inom matematisk problemlösning och en 

förmåga att lära ut området till elever men det ska inte förväxlas med att lärarna själva 

ska vara experter på området.   

 

Lester (1985) har tagit fram tre faser som kan användas vid problemlösning i 

matematikundervisning. I faserna förklaras lärarens och elevernas samspel under 

lösningsprocessen. Den första fasen handlar om att eleverna ska bekanta sig med 

problemet, antingen genom att själva läsa uppgiftsbeskrivningen eller lyssna till läraren 

när denne läser upp den. Eleverna förväntas ställa frågor och ta reda på den information 

som behövs för att lösa problemet. Den andra fasen går ut på att eleverna ska lösa 

problemet, antingen enskilt eller parvis. Läraren ska ställa frågor för att få eleverna att 

fokusera på det som är relevant för att lösa problemet samt inspirera eleverna till att dela 

med sig av sina idéer till varandra. Den tredje och sista fasen handlar om att eleverna 

ska ta del av och diskutera varandras lösningar. Lärarens roll är att låta några elever visa 

och förklara sina lösningar för resten av klassen samt lyfta fram det som eventuellt 

behöver förtydligas. 

 

3.3 Laborativa material 
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Rystedt och Trygg (2010) definierar laborativ matematikundervisning som lektioner där 

eleverna inte bara deltar mentalt utan också praktiskt. Eleverna använder sig av olika 

material för att lösa matematiska uppgifter och problem. Vidare kan laborativ 

matematikundervisning också beskrivas som undervisning där eleverna får använda sig 

av fler sinnen än vid arbete i läromedlet samt att det är en tydlig koppling mellan det 

konkreta och abstrakta. I detta sammanhang betyder ordet konkret det som uppfattas 

med människans fem sinnen och abstrakt det som endast uppfattas genom tankar 

(Rystedt & Trygg 2010).  

 

Många elever har behov av undervisning som är konkret och omväxlande. Elever som 

har matematiksvårigheter tenderar att tycka att matematikundervisningen är tråkig. 

Elever med matematiksvårigheter har ofta svårt att förstå det abstrakta i matematiken 

och kan därför behöva arbeta med laborativa material. Om de får den möjligheten kan 

de utveckla sina matematiska förmågor eftersom det laborativa arbetssättet ofta ses som 

roligare. Detta kan förlänga den annars korta koncentrationsförmågan hos elever med 

matematiksvårigheter. Specialpedagoger och lärare i årskurs 1-3 har länge använt sig av 

laborativt material och sett fördelar med det. Däremot har lärare för de äldre eleverna 

känt att de inte vill använda laborativa material eftersom de är ovana vid arbetssättet 

samt att de tror att deras elever ska känna att undervisningen blir ”barnslig”. Vidare 

kopplas ofta laborativa material samman med elever som underpresterar i ämnet 

matematik (Malmer 2002).  

 

Det laborativa materialet garanterar inte att eleverna utvecklar sin förståelse och sina 

kunskaper. Lärarna har en viktig roll i att styra undervisningen mot avsedda mål 

(Riesbeck 2008). Hur och varför lärare använder laborativa material är en komplex 

fråga. Det räcker inte med att lärare använder laborativa material utan att det är minst 

lika viktigt hur de använder dem. Huruvida ett laborativt material används på ett 

effektivt sätt kan enbart värderas utifrån hur det hänger ihop med det övriga 

lektionsinnehållet och upplägget (Moyer 2001).  

 

Den utmaning matematiklärare står inför är att koppla ihop elevernas tankar med de 

delade verktyg som används för att representera matematiskt innehåll. Olika 

representationer kan hjälpa elever att förvärva matematisk kunskap men eleverna gör 

också egna inre representationer. Laborativa material kan vara ett användbart verktyg 

för att översätta abstrakt matematiskt innehåll till en form som möjliggör för eleverna 

att koppla ihop ny kunskap med tidigare (Moyer 2001).  

 
3.3.1 Laborativa material i bråkundervisningen 

I en studie av Cramer m.fl. (2002) jämfördes två skilda metoder att lära ut bråk till 

elever i årskurs 4 och 5 i USA. Den ena metoden var mer teoretisk och eleverna som 

undervisades genom denna fick enbart använda penna och papper för att lösa 

rutinuppgifter i bråkräkning. Den andra metoden fokuserade istället på laborativa 

material och flera olika matematiska representationer. Studien pågick i sex veckor och 

dess resultat visade att eleverna som fick arbeta med laborativa material gagnades på ett 

flertal sätt. Dessa elever hade exempelvis en mer utvecklad förståelse av begreppet bråk 

och de hade lättare att lösa bråkrelaterade uppgifter som var helt nya för dem.  
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4 Metod 
 

I detta avsnitt behandlas först de metoder som har använts i studien för att samla in data. 

Därefter beskrivs urvalet, studiens genomförande och metoderna för databearbetning. 

Slutligen redogörs för hur vi har följt de etiska reglerna för forskning. 

 

4.1 Datainsamlingsmetoder 
 

Data för denna studie samlades in genom tre olika metoder - intervjuer, elevuppgift och 

observationer. Detta kallas metodtriangulering och det kan bidra till att ge en skarpare 

bild av det som studeras (Stukát 2011). Datainsamlingen inleddes med tre 

lärarintervjuer. De tre lärarna som intervjuades bedriver matematikundervisningen i de 

fyra klasserna där vi genomförde lektionerna. Efter dessa intervjuer genomfördes 

lektioner i dessa fyra klasser där eleverna fick utföra en problemlösningsuppgift i bråk. 

Under lektionerna observerades eleverna. Efter genomförda lektioner samlades 

elevlösningar in och utifrån dessa valdes sedan fyra elever ut för intervju.  

 

4.1.1 Intervju 

Vi valde att intervjua både lärare och elever för att få bådas perspektiv. 

Lärarintervjuerna gav oss en inblick i hur lärarna ser på bråk och vad som kan vara 

problematiskt i bråkundervisning. Dessutom fick vi en djupare bild av vilka typer av 

laborativa material som eleverna får använda sig av i bråkundervisningen samt hur 

lärarna planerar sin undervisning för att eleverna ska få ta del av olika lösningsmetoder. 

Studien syftar även till att upptäcka samband mellan lärarnas intervjusvar och elevernas 

lösningsmetoder. Syftet med elevintervjuerna var att få en tydligare inblick i elevernas 

resonemang, lösningsmetoder och eventuella missförstånd gällande uppgiften. Vid 

kvalitativa intervjuer är det lämpligt med stor variation bland informanterna eftersom 

kvalitativa studier inte syftar till att ge ett representativt urval utan att undersöka det 

homogena och det heterogena (Trost 2010). Eleverna som intervjuades valdes ut med 

detta i åtanke. Mer specifikt försökte vi välja elever som uppvisade olika typer av 

lösningsmetoder och missförstånd gällande elevuppgiftens matematiska innehåll.  

 

Både lärar- och elevintervjuerna som genomfördes var personliga och 

semistrukturerade. Detta innebär att de som genomför studien möter intervjuobjektet 

öga mot öga samt att frågorna i intervjuguiden inte är fasta utan att både ordningen och 

de exakta frågorna kan variera från intervju till intervju. Dessutom var frågorna öppna 

vilket innebär att intervjuobjektet får ge personliga och utförliga svar istället för att 

enbart välja mellan korta och färdiga svarsalternativ (Denscombe 2009). 

 

Anledningen till att den intervjutypen valdes är att vi ville få djupgående svar men 

samtidigt ha en viss struktur. Att intervjuer valdes som metod istället för exempelvis 

frågeformulär har sin grund i att intervjuer är en mer relevant metod då syftet är att 

studera informanters åsikter och erfarenheter (Denscombe 2009). 

 

4.1.2 Elevuppgift 

Denna metod valdes för att erhålla djup och bred data. Det är dessutom ett effektivt sätt 

att samla in en stor mängd data och dessutom kompletterar denna kvantitativa metod de 

mer kvalitativa intervjuerna väl. Tack vare dessa två metoder blir denna studies resultat 

säkrare och mer tillförlitligt. I övrigt ser vi en tydlig koppling mellan den här studien 

och vårt kommande yrkesliv eftersom studien bland annat ger oss en bild av vilka 
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missuppfattningar om bråk som elever kan bära på, en inblick i matematiklärares 

kunskaper och erfarenheter samt en vy över det landskap av elevlösningar som finns i 

skolan. Under lektionerna när eleverna introducerades för uppgiften uppmuntrades de 

att göra upp en plan innan de skulle lösa uppgiften. De uppmuntrades också att i 

efterhand reflektera över sina lösningsmetoder. 

 

4.1.3 Observation 

Samtidigt som eleverna utförde elevuppgiften observerades dem. Syftet med 

observationerna var att se hur eleverna tar till sig uppgiften samt att följa dem genom 

hela lösningsprocessen. Observationerna gav oss även en mer grundlig bild av samtliga 

elevers lösningsmetoder än vad som kan erhållas genom att enbart studera elevernas 

nedskriva lösningar. Elevintervjuerna lät oss studera vissa elevers lösningar närmare 

men observationerna gav oss en möjlighet att studera samtliga elevers lösningar, om än 

inte lika grundligt som under intervjuerna. Dessutom var observationerna viktiga då 

problemlösning inte enbart handlar om slutresultatet utan även till stor del om 

processen. 

 

Observationerna som genomfördes var deltagande observationer. Begreppet förklaras i 

citatet nedan: 

 
"Med deltagande observation avser vi den metod där observatören deltar i de 

studerade människornas dagliga liv, antingen öppet i rollen som forskare eller dolt 

bakom någon annan kamouflerande roll, och observerar det som händer, lyssnar till 

det som sägs och ställer frågor under en viss tidsperiod." (Becker och Geer 1957, s 

28: se Denscombe 2009). 

 

Observationer kan även delas in i första och andra ordningen. Observationer av första 

ordningen innebär att forskaren enbart fokuserar på att observera eleverna. Forskaren 

distraheras helt enkelt inte av några andra uppdrag. Observationer av den andra 

ordningen definieras av att forskaren observerar eleverna i ett pedagogiskt sammanhang 

som han eller hon själv deltar i. Observationen är då inte det primära utan enbart ett 

komplement till den pedagogiska aktiviteten (Bjørndal 2005). I denna studie har 

observationerna varit av den andra ordningen och har använts som en kompletterande 

datainsamlingsmetod för att ge en tydligare bild av elevernas lösningsprocesser. 

 

4.2 Urval 
 

Den här studiens urval består av tre lärare och 60 elever i en grundskola i sydöstra 

Sverige. Eleverna går i årskurs 5 och är uppdelade i fyra olika klasser där de tre lärarna 

håller i matematikundervisningen. Två av lärarna undervisar i matematik i varsin klass 

medan den tredje läraren undervisar de två resterande klasserna i ämnet.  Skolan valdes 

eftersom en av oss har genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där. Detta 

kan innebära att eleverna känner sig tryggare under lektionerna och under 

elevintervjuerna. Vårt underlag valdes därmed ut genom ett bekvämlighetsurval. Denna 

typ av urval är lämpligt när forskaren har begränsad tid och begränsade resurser till sitt 

förfogande (Denscombe 2009). 

 

4.3 Procedur 
 

Innan studien påbörjades genomfördes en pilotstudie i en klass på en annan skola än den 

som senare kom att undersökas i den slutgiltiga studien. Denna klass valdes ut för att en 
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av oss vid tiden för pilotstudiens genomförande var i klassen som en del av sin VFU-

period. Av den anledningen var det enbart en av oss som höll i pilotstudien. Innan 

pilotstudien genomfördes hade både en elevuppgift och intervjufrågor till både lärar- 

och elevintervjuer utformats. Huvudsyftet var att avgöra om elevuppgiften var adekvat 

utifrån studiens syfte och om den verkligen testade elevernas förståelse för bråk. 

Pilotstudien gav oss också en bild av vilka elevlösningar som kunde tänkas uppkomma i 

den slutgiltiga studien. Efter genomförd pilotstudie bedömdes den aktuella 

elevuppgiften stämma in på vår studies syfte och testa det matematiska innehåll som vi 

ville rikta in oss på. Därför beslöts att elevuppgiften skulle användas även i den senare 

studien. Som del av pilotstudien genomfördes även en lärarintervju och fyra 

elevintervjuer i syfte att värdera våra intervjufrågor. Frågorna till lärarintervjuerna 

bedömdes som tillräckliga för att få fram de data vi eftersökte. Dock utvecklades 

frågorna till elevintervjuerna till att även ge de intervjuade eleverna möjligheten att med 

penna, papper och laborativa material få utveckla sina tidigare svar. Detta gjordes 

utifrån Pólyas (1957) fyra problemlösningsfaser. Den fjärde och avslutande fasen 

handlar om att reflektera över sin lösning och hur den går att förbättra. För att inbegripa 

Pólyas (1957) fjärde problemlösningsfas fick eleverna chans att reflektera och förbättra 

sina egna lösningar.  

 

Lärarna kontaktades via telefon och tillfrågades om de ville delta i studien. Därefter 

skickades missivbrev (se Bilaga B) med närmare information. Sedan togs åter 

telefonkontakt med lärarna varpå plats och tid för lärarintervjuer bestämdes. Samtliga 

lärare intervjuades enskilt i ett avskilt grupprum på skolan. Här kunde intervjuerna 

genomföras ostört. Lärarna tillfrågades om de godkände att intervjuerna spelades in. 

Under intervjuerna följdes sedan intervjuguiden (se Bilaga C) men det ställdes även 

andra följdfrågor. Efter avslutade intervjuer bestämde vi och lärarna tider för 

lektionerna. I samband med intervjuerna delades samtyckesformulär ut. Lärarna delade 

sedan ut samtyckesformulär till samtliga elever (se bilaga D).  

 

Det material vi hade förberett inför lektionen var uppgiftsblad, laborativa papper och 

svarsblad. Eleverna fick även tillgång till sax och linjal vilket fanns att tillgå på skolan. 

Uppgiftsbladen innehåller sex uppgiftsfrågor och en tillhörande bild (se Bilaga A). På 

bladen skrev även eleverna sitt namn samt angav vilka laborativa material de använt för 

var och en av uppgiftsfrågorna. De laborativa papprena är identiska med 

uppgiftsbladen förutom att de är utskrivna på gult papper. Syftet med de laborativa 

papprena var att eleverna kunde använda sig av dem för att lösa uppgiften genom att 

exempelvis vika, klippa, rita och mäta. Svarsbladen är tomma femmillimetersrutade 

lösblad där eleverna fick skriva sina lösningar och svar.  

 

Eleverna fick genomföra uppgifterna under 60-minuterslektioner. De inleddes med att 

vi presenterade oss och kort berättade om studiens syfte och genomförande. Sedan 

delade vi ut ett uppgiftsblad, laborativa papper och svarsblad till varje elev. De övriga 

laborativa materialen (sax och linjal) hade eleverna själva i sina lådor. Vi bad eleverna 

ta fram sina saxar och linjalerna och lägga dem vid sina platser. Sedan demonstrerades 

en förenklad men liknande bråkuppgift på tavlan för att alla elever skulle förstå 

upplägget med den kommande uppgiften. Denna inledande presentation och instruktion 

tog 10 minuter och därefter hade eleverna de resterande 50 minuterna på sig att lösa 

uppgiften. Vi fanns till hands för eleverna för att förklara frågor som de inte förstått 

samt för att motivera dem. Samtidigt som vi höll i lektionerna observerade vi hur 

eleverna tog till sig och löste uppgiften. I slutet av lektionerna samlades elevernas 

uppgiftsblad, laborativa papper och svarsblad in. Efter genomförda observationer 
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gjordes även anteckningar baserat på det som upptäckts under lektionerna. Dessa 

tolkades sedan i databearbetningen. 

 

Efter genomförda lektioner valdes fyra av eleverna ut för intervjuer. Dessa elevers 

föräldrar hade givit sitt samtycke till att de deltog i intervjuerna. Intervjuerna 

genomfördes i ett avskilt rum på skolan. Vi frågade eleverna om de gick med på att 

intervjuerna spelades in. De informerades om att inspelningarna skulle användas i 

forskningssyfte och att inga andra skulle få ta del av dem. Under elevintervjuerna 

följdes intervjuguiden (se Bilaga E) Eleverna intervjuades enskilt och förutom att 

muntligen redogöra för sina lösningar fick de även möjlighet att med papper, penna och 

laborativa material visa på utvecklade resonemang om sina tidigare lösningar. De 

intervjuade elevernas lösningar finns bifogade i bilagor (se Bilaga F-I) och en del av 

deras vidareutvecklade lösningar redovisas senare i denna studie (se Resultat).  

 

4.4 Databearbetningsmetoder 
 

I enlighet med Denscombes (2009) råd gällande dataanalys kategoriserades alla rådata 

utifrån studiens syftesfrågor. Databearbetningen inleddes med att de inspelade 

lärarintervjuerna transkriberades. Vid transkriptionstillfällena skrevs endast de delar av 

intervjuerna som ansågs relevanta för studiens syfte ner. Detta är ett tillvägagångssätt som 

kan användas för att utnyttja tiden så effektivt som möjligt i databearbetningsskedet (Stukát 

2011). På samma sätt transkriberades elevintervjuerna. Därefter lästes transkriptionerna 

igenom noggrant och svaren som bedömdes vara väsentliga kategoriserades utifrån studiens 

frågeställningar och tillhörande underrubriker. Intervjuade lärare och elever benämns i 

denna studie med bokstäver respektive siffror (lärare A-C och elever 1-4).   
 

Elevlösningarna som samlades in i samband med lektionerna analyserades utifrån 

lösningstyper, missförstånd gällande uppgiftens matematiska innehåll samt användning 

av laborativa material.  Vi sökte även efter samband mellan elevernas lösningar och 

lärarnas intervjusvar. Fältanteckningarna från observationerna överfördes till ett Word-

dokument och analyserades och kategoriserades därefter. Vi kategoriserade alla 

elevlösningar och relevanta utdrag från fältanteckningarna efter de lösningsmetoder som 

eleverna använt och de missförstånd som kunde skönjas i deras lösningar. 

 

4.5 Etiska aspekter 
 

Vetenskapsrådet (2002) har utformat forskningsetiska principer som gäller för all 

forskning i Sverige. Enligt dessa är forskare skyldiga att följa individskyddskravet. Det 

här kravet är i sin tur indelat i fyra krav - samtyckeskravet, nyttjandekravet, 

informationskravet och konfidentialitetskravet. I nästa stycke redogör vi för hur vi har 

följt dessa under studiens gång. 

 

Samtyckeskravet följde vi genom att först be om tillstånd för att genomgöra studien på 

skolan. I samband med detta bads även om tillstånd för att intervjua lärarna. Innan 

lektionerna genomfördes lämnades samtyckesformulär (se Bilaga C) till lärarna som de 

sedan delade ut till sina elever. På samtyckesformuläret fanns en talong där 

vårdnadshavare fick ge samtycke gällande intervju av deras barn. Nyttjandekravet 

tillämpades genom att vi, vid samtliga intervjuer och lektioner, klargjorde för alla 

deltagare att alla data som samlades in endast skulle användas i forskningssyfte. Vi 

rättade oss efter informationskravet genom att skicka ut missivbrev (se Bilaga B) till de 

tre lärare som givit sitt samtycke till att delta i studien. I detta brev förtydligades 
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studiens syfte. Dessutom klargjordes att alla deltagare när som helst fick avbryta 

intervjun. Slutligen, följdes konfidentialitetskravet genom att det i missivbrevet 

klargjordes att alla som deltog i studien gjorde det under strikt anonymitet. Utöver detta, 

klargjordes även att alla data var konfidentiella (Vetenskapsrådet 2002).  

 

4.6 Analys av elevuppgift 
 

Vi valde att inte använda en färdig uppgift utan utformade en egen uppgift för denna 

studie. Detta gjordes därför att vi inte hittade någon färdig uppgift som uppnådde våra 

krav. Elevuppgiften är en problemlösningsuppgift som fokuserar på bråk. Uppgiften 

fångar in ett brett matematiskt innehåll och ger eleverna möjlighet att visa prov på 

exempelvis förståelse för bråktal, bråk som del av en helhet, addition och subtraktion av 

bråk samt förlängning och förkortning av bråktal. Elevuppgiften kan även testa annat 

matematiskt innehåll såsom procent, decimaltal, geometriska figurer och areaberäkning. 

Vilket specifikt innehåll som testas beror på den enskilda elevens lösning. Frågorna 

utformades för att få en tydlig progression gällande svårighetsgraden. 
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5 Resultat 
 

I detta avsnitt redogörs för studiens resultat. Avsnittet är indelat i tre underrubriker som 

överensstämmer med studiens frågeställningar. I slutet av varje del analyseras innehållet 

utifrån studiens teoretiska bakgrund. Under den första rubriken redovisas resultaten från 

lärarintervjuerna och under den andra rubriken redovisas lösningarna på elevuppgiften. 

Under den tredje rubriken redovisas sedan resultatet från elevintervjuerna. I samband 

med redovisningen av elevlösningarna och elevintervjuerna behandlas även resultatet 

från observationerna, invävt i det övriga resultatet. 

 

5.1 Vad har lärarna för syn på bråkundervisning och vad anser de kan 
vara problematiskt med att introducera och undervisa i bråk? 
 

5.1.1 Undervisningsmetoder 

Samtliga lärare uppger att de använder sig av undervisningsmetoden EPA (Enskilt-Par-

Alla) i bråkundervisningen. Lärare B uttrycker att fokus i matematikundervisningen i 

stort har flyttats från arbete med rutinmässiga räkneuppgifter till EPA där en hel lektion 

kan gå åt till att lösa en uppgift. Han anger att detta även gäller för hans egen 

undervisning i bråk. Han betonar vikten av kvalitet före kvantitet när det kommer till 

matematikuppgifter som eleverna får ta del av.  

 
”Det handlar inte om att göra 100 uppgifter snabbt, utan det handlar om att göra 10 

uppgifter bra!” (Lärare B) 

 

Lärare A och B beskriver båda att en stor fördel med EPA är att eleverna lär sig av 

varandra och får ta del av olika lösningsmetoder.  

 
”De kan ha löst uppgiften på tre olika sätt och då är det bra att man visar och 

jämför och lär av varandra. Där tror jag att de kan vara lite mottagligare också 

istället för att bara jag visar olika sätt på tavlan. I EPA blir det istället ”Aha, det där 

är ju [Kalles] sätt att lösa. Så där kan jag ju göra”. Då tror jag att de får en annan 

minnesbild av det, om klasskompisarna har varit framme och visat sin lösning.” 

(Lärare A) 

 

Lärare A och B betonar även vikten av variation i bråkundervisningen men de 

diskuterar begreppet utifrån olika synvinklar. Lärare A uttrycker att det är viktigt att 

bråk framställs på olika sätt för eleverna. Vidare anger hon att lärare ofta ger sina elever 

bråkuppgifter där de ska fylla i cirklar. Hon ifrågasätter varför lärare inte i större 

utsträckning varierar hur bråk framställs och menar att elever ska få möta bråk i andra 

former som exempelvis kvadrater och trianglar. Lärare B anger dock att variationen är 

viktig i de arbetssätt som används i bråkundervisningen. Han ger förslag på arbetssätt 

som låter eleverna ta del av en mer varierad bråkundervisning. Dessa arbetssätt 

inbegriper spel, bilder samt att låta elever skapa egna bråkuppgifter. Detta kan, enligt 

läraren, hjälpa eleverna att lära sig de olika termerna inom bråk. Vidare anger han att 

variation även är viktigt i de lösningsmetoder för bråkuppgifter som elever får erfara 

och att vissa läromedel kan ge denna variation.  

 

Övriga undervisningsmetoder som lärarna uppger att de använder är 

utomhusmatematik, introduktionsfilmer och ledtrådsmatematik. Den sistnämna metoden 

innebär att eleverna i grupp löser ett matematiskt problem med hjälp av ledtrådar. Ju fler 

ledtrådar eleverna väljer att ta del av desto lättare blir problemet att lösa. Lärare B anger 
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att han använder denna undervisningsmetod eftersom den hjälper starka såväl som 

svaga elever. 

 

”Där kan man utforma uppgifter som passar för alla elever. Där kan eleverna som 

är duktiga hjälpa de som är svagare genom att förklara hur de tänkt. Då kan de 

svaga eleverna få draghjälp genom att de kanske inte behöver skriva lösningen på 
papperet men kan, med lite hjälp från de starka, hjälpa till att lösa uppgiften 

muntligt.” (Lärare B) 

 

Lärare C anger att hon använder filmer för att introducera bråkbegreppet men även nya 

begrepp inom bråk som kan komma upp i den fortsatta undervisningen. Filmerna som 

hon använder kommer dels ifrån en CD-skiva som medföljer det läromedel som 

används på skolan och dels ifrån Internetkällor såsom Youtube. Läraren anger att hon 

tror att filmer kan vara bra för att de låter hennes elever ta del av information från andra 

källor än enbart henne själv. Lärare B uppger att han använder sig av 

utomhusmatematik i bråkundervisningen eftersom metodens praktiska natur gagnar 

elever med matematiksvårigheter. Han förklarar vidare att utomhusmatematik kräver en 

större arbetsinsats av läraren än vid vanlig klassrumsundervisning men att fördelarna 

med metoden överväger dess nackdelar. Samtliga lärare anger även att de använder sig 

av läromedel i bråkundervisningen.  

 

5.1.1.1 Laborativa material 

Samtliga lärare anger att de använder sig av laborativa material i bråkundervisningen. 

De beskriver vidare att det är viktigt för eleverna att arbeta mer konkret med bråk, 

framförallt i den inledande bråkundervisningen. Lärare A och B uppger att en del elever 

behöver arbeta med det oftare och under en längre period än övriga elever eftersom de 

har svårt att förstå det abstrakta.  

 
”En del elever har lätt för det, de ser allt i bilder men man kan ju också ha elever 

som har det lite tuffare så då behöver de jobba med olika material för att se det. 

[…] Men det är viktigt att, som lärare, känna av så det inte blir för lätt för eleverna. 

Så det är det som är utmaningen som lärare, att hitta material och utmaningar som 

passar för varje enskild elev. […] Att eleverna får använda sina sinnen när de 

arbetar med bråk tror jag är väldigt viktigt” (Lärare B) 

 

Lärare A beskriver att hon i introduktionen av bråk låter eleverna vika papper så att det 

bildas två halvor, fyra fjärdedelar och så vidare. Detta anser hon är en bra och enkel 

metod för att låta eleverna befästa grundläggande kunskaper i bråk. Lärare C förklarar 

att hon uppmanar eleverna att rita då de löser bråkuppgifter.  

 
”Sen så ritar vi en massa också. Det säger jag till barnen om de har det svårt. ”Rita” 

för då ser man det så himla tydligt. Då slipper man också skriva alla steg, för i en 

figur kan du visa hur du har tänkt och det svar du kommit fram till” (Lärare C) 

 

Övrigt material som lärarna låter eleverna använda sig av är bråkplank, flaneller, iPads, 

pizzabitar, geometriska figurer och bråkmemory. Lärare B förklarar att bråkmemory är 

en samling kort som det exempelvis kan stå 1/4 på. Sedan gäller det för eleverna att 

hitta kortet som passar till 1/4, vilket skulle kunna vara 2/8. Vidare förklarar han att 

detta låter eleverna utveckla sina färdigheter i förlängning och förkortning av bråk. 

Avslutningsvis berättar lärare B att undervisningen av bråk i årskurserna 4-6 blir 

mycket enklare för både lärare och elever om elevgruppen har fått arbeta mycket med 
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laborativa material redan i årskurs 1-3.  

 

5.1.2 Elevers svårigheter och missförstånd gällande bråk 

Samtliga lärare förklarar att de stött på en rad elever som uppvisat missförstånd i arbetet 

med bråk. Lärare A och B uppger att ett missförstånd kan vara då eleverna ska gå från 

det bildliga till det abstrakta. De har exempelvis svårt att mentalt omvandla en cirkel, 

där 3/4 är färglagt, till ett bråktal. Vidare förklarar lärare B att elever kan ha bristfällig 

förståelse för vad ett bråk representerar samt att de har svårt att förstå terminologin 

inom bråk. Lärare A beskriver att elever kan ha svårt att avgöra vilket bråk som är 

störst.  

 
”Det är svårt det här med att 1/3 är större än 1/4 och inte tvärtom. Där fastnar 

många elever. Är 1/16 större eller mindre än 1/8? Hur är förhållandet där? De lurar 

sig på hur det låter. 16 är mer än åtta.” (Lärare A) 

 

Lärare A och C uttrycker att elever kan ha svårt med förlängning och förkortning av 

bråk. Båda lärarna anger att eleverna har svårt att förstå att två bråk som ska adderas 

eller subtraheras ihop måste ha samma nämnare. 

 
”Om man har 1/2 och 1/4 då är det många som plussar på tvåan och fyran och så 

blir det sjättedelar istället. Där kom [Lärare B] med ett bra tips. Tänk dig att det är 

frukter och det ena är ett äpple och det andra är ett päron. Det är två olika frukter – 

vi kan inte blanda dem. Så kan man ju också göra. Man måste göra om dem så att 

båda blir päron.” (Lärare C) 

  

Lärare C uppger ytterligare ett missförstånd elever kan uppvisa inom bråk. Hon 

förklarar att en del elever förstår att en hel är en hel men inte att 4/4 också är en hel. 

Vidare beskriver hon att eleverna också har svårt att förstå att bråket 1 betyder en hel 

eller 100 %. I övrigt menar läraren att eleverna har relativt lätt för att omvandla tal i 

bråkform till procentform men att de har svårt för att omvandla bråktal till decimaltal. 

Lärare B uttrycker däremot att han upplever att elever ofta har svårt med sambanden 

mellan alla tre former, det vill säga bråk, procent och decimaltal.  

 

5.1.3 Analys 

Samtliga lärare anger att de använder sig av undervisningsmetoden EPA i samband med 

bråkundervisningen. Två av lärarna beskriver att denna metod leder till att eleverna lär 

sig av varandra och att de får ta del av flera olika lösningsmetoder. EPA-metoden 

påminner mycket om Lesters (1985) tre faser. De två första faserna går i korthet ut på 

att eleverna får bekanta sig med problemet för att sedan lösa det enskilt eller i par. 

Under den sista fasen visar några elever sina lösningar för klassen vilket leder till 

helklassdiskussioner om olika lösningsmetoder. Med hjälp av EPA kan eleverna få 

möjlighet att utveckla en bank av produktiva strategier och lösningsmetoder samt en 

förmåga att reglera och reflektera över sina egna tankar vilket Schoenfeld (1985) hävdar 

är två viktiga förmågor som utmärker en god problemlösare. En lärare problematiserar 

hur bråk framställs i undervisningen. Hon förklarar att bråk oftast framställs i cirklar 

och i mindre utsträckning i andra former som exempelvis trianglar och kvadrater. Hon 

efterlyser en större variation i hur bråk framställs i skolan. Detta diskuterar också 

Karlsson och Kilborn (2015b). Enligt författarna kan en variation i framställningen av 

bråk, med avseende på form och storlek, hjälpa eleverna att avgränsa de olika 

begreppen inom bråk. Denna variation är av stor vikt för att eleverna ska få en förståelse 

för bråk som del av en helhet (a.a.).  
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Samtliga lärare anger att de låter eleverna använda sig av laborativa material i 

bråkundervisningen. Detta motsäger det Malmer (2002) uttrycker. Författaren beskriver 

att lärare i årskurser över 1-3 ogärna låter sina elever använda laborativa material i 

ämnet matematik på grund av ovana och en farhåga om att eleverna ska se på 

matematikundervisningen som ”barnslig”. Inga av de intervjuade lärarna beskriver att 

de har upplevt något av detta utan de beskriver tvärtom att de ser en stor nytta i 

laborativa material som en del av bråkundervisningen. Två av lärarna uppger att vissa 

elever behöver arbeta mer med laborativa material i arbetet med bråk eftersom de har 

svårt att se det abstrakta. Detta stämmer överrens med det Malmer (2002) uttrycker. 

Enligt författaren kan elever med matematiksvårigheter uppleva 

matematikundervisningen som roligare om de får använda sig av laborativa material. Är 

undervisningen roligare kan de koncentrera sig en längre period vilket leder till att de 

får bättre förutsättningar för att utveckla sina matematiska förmågor (a.a.). En av lärarna 

beskriver vikten av att elever får använda sig av flera sinnen i arbetet med bråk. Detta är 

enligt Rystedt och Trygg (2010) något som kännetecknar laborativ 

matematikundervisning. Samtliga lärare uppger att laborativa material är viktigt i 

arbetet med bråk. En av lärarna uttrycker vidare att bråkundervisningen i årskurs 4-6 

blir enklare för både elever och lärare om eleverna har fått möjlighet redan i årskurs 1-3 

att använda sig av laborativa material. Detta kan bero på det Cramer m.fl. (2002) visar i 

sin studie, nämligen att laborativa material i bråkundervisningen kan stärka elevernas 

förståelse för bråk. 

 

En av lärarna uttrycker att elever kan uppvisa missförstånd gällande olika bråktals 

storlekar. De kan exempelvis ha svårt att förstå att 1/3 är större än 1/4 eftersom siffran 4 

är större än 3. Vidare förklarar läraren att eleverna istället utgår från hur bråktalen låter 

när de inte har tillräckliga kunskaper kring bråks olika storlekar att utgå ifrån. Detta är 

ett missförstånd inom bråk som enligt forskningen är vanligt förekommande (Behr m. 

fl. 1992, McIntosh 2008). Detta missförstånd kan bero på att eleverna har svårt att hålla 

isär bråktalen från heltalen (Behr m. fl. 1992). Två lärare hävdar att en annan svårighet 

elever kan uppvisa i arbetet med bråk är de har problem med att förlänga och förkorta 

bråk. Detta skulle kunna bero på att eleverna inte har tillägnat sig en förståelse för att 

två olika bråkuttryck kan representera samma tal vilket, enligt McIntosh (2008), är 

grundläggande för en förståelse av bråktal. De två lärarna beskriver dessutom att en del 

elever inte förstår att när två bråk ska adderas med varandra måste de först ha samma 

nämnare. En av lärarna ger ett exempel på ett felaktigt tillvägagångssätt som många 

elever, enligt henne, använder sig av: Om eleverna ska addera ihop två bråktal med 

olika nämnare adderar de ihop nämnarna och får på så vis fram en ny nämnare. Detta 

resulterar i att de får fram ett felaktigt bråktal med mindre värde eftersom ju högre tal 

som nämnaren består av desto lägre blir bråktalets värde. Oavsett vilka två positiva tal, i 

detta fall nämnare, som adderas ihop blir summan av dem alltid högre än de enskilda 

talen var för sig. Att elever använder sig av felaktiga metoder som den ovan nämnda 

skulle kunna bero på att skolan, enligt Karlsson och Kilborn (2015a), undvikit 

räkneoperationer med bråktal till förmån för räkneoperationer med decimaltal.   

 

 

5.2 Vilka lösningsmetoder använder eleverna när de löser 
bråkuppgiften? 
 

I denna del av resultatet redovisas, genom ett stapeldiagram, hur många elever som kom 

fram till korrekt svar respektive inkorrekt eller inget svar alls (se figur 1). Det redovisas 
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också vilka laborativa material eleverna har använt i sin lösningsprocess för var och en 

av frågorna (se figur 3, 5, 7, 9, 10 & 11).  

 

 
Figur 1. Stapeldiagrammet ovan visar hur många elever (av totalt 60 st) som har kommit fram till ett 

korrekt respektive inkorrekt eller inget svar på var och en av frågorna. 

 

I denna del av resultatet inkluderas också en figur som visar samtliga frågor med 

tillhörande bild som eleverna fick lösa (se figur 2). 

 

                
                  Figur 2. Elevuppgiften med bilden och samtliga frågor som eleverna fick lösa under                

                  lektionerna.  
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5.2.1 Fråga 1 

 
Figur 3. Cirkeldiagrammet ovan visar vilka laborativa material samtliga elever har använt när de har löst 

eller försökt lösa Fråga 1.  

 

På den första frågan är det 58 elever som kommer fram till ett korrekt svar (se figur 1).  

Inledningsvis under observationerna skriver majoriteten av eleverna endast ner svaret 

1/2 på svarsbladet utan att redogöra för sin lösningsmetod. När vi frågar eleverna hur de 

har kommit fram till sitt svar säger de att de såg det direkt. Då vi ställer följdfrågan 

”Hur kan du bevisa att ditt svar stämmer?” stannar de flesta upp i sin lösningsprocess. 

Några minuter senare ritar de flesta eleverna en kvadrat med en diagonal linje genom 

och färglägger ena halvan av hela kvadraten (se Bilaga H). Många elever anger svaret 

på uppgiften både i bråk- och procentform. Ett mindre antal elever anger även svaret i 

decimalform. En annan elev förklarar att hon har löst uppgiften genom att vika det gula 

papperet längs med diagonalen som går genom hela kvadraten (se figur 4).  

 

 
                 Figur 4. 
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5.2.2 Fråga 2 

 
Figur 5. Cirkeldiagrammet ovan visar vilka laborativa material samtliga elever har använt när de har löst 

eller försökt lösa Fråga 2. 

 

På denna fråga är det 59 elever som kommer fram till ett korrekt svar (se figur 1). Precis 

som under den första frågan är det många elever som direkt ser att svaret blir 1/4 men 

de är tvungna att stanna upp i lösningsprocessen då de ska bevisa att deras svar är 

korrekt. Majoriteten av eleverna väjer att använda sig av hjälplinjer på det gula papperet 

för att göra detta. Med hjälp av hjälplinjerna bildar de ett kryss i hela kvadraten vilket 

får till följd att hela kvadraten delas in i fyra fjärdedelar (se Bilaga G & I). Det är 

dessutom en elev som drar ytterligare två hjälplinjer så att hela kvadraten istället delas 

upp i åtta åttondelar. Då får eleven ut att D adderat med E blir 2/8 vilket hon sedan 

förkortar till 1/4. Det är även en del elever som väljer att dela på D och E för att sedan 

flytta antingen D eller E så att en mindre kvadrat bildas i ett av hörnen på den hela 

kvadraten (se figur 6).  

 

 
           Figur 6. 
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5.2.3 Fråga 3 

 
Figur 7. Cirkeldiagrammet ovan visar vilka laborativa material samtliga elever har använt när de har löst 

eller försökt lösa Fråga 3. 

 

På fråga 3 är det 40 elever som kommer fram till ett korrekt svar (se figur 1). Det är 

flera elever som väljer att utgå från de hjälplinjer de drog när de löste den föregående 

frågan. Med hjälp av dessa ser de att G, F, H och I tillsammans utgör 1/4 av hela 

kvadraten. Därefter ser de att H tillsammans med I respektive F utgör varsin halva av G 

vilket betyder att det får plats två G i 1/4. Av det drar de i sin tur slutsatsen att G är en 

halv fjärdedel, det vill säga 1/8 (se Bilaga I). Majoriteten av eleverna väljer att lösa den 

här frågan genom att se hur många gånger G får plats i hela kvadraten. Detta gör de 

antingen genom att dra hjälplinjer på det gula papperet eller att klippa ut G och passa in 

den i hela kvadraten. De elever som kommer fram till ett korrekt svar med hjälp av 

denna metod bildar en rätvinklig romb i mitten av hela kvadraten. Då ser de att det får 

plats fyra G i romben och fyra G i de fyra hörn som blir över (se figur 8). 

 

 
       Figur 8. 

 

De elever som kommer fram till ett inkorrekt svar genom samma metod väljer istället 

att passa in G parallellt med den hela kvadratens sidor (se Bilaga F & G). 

 

 

 

 

Användning av laborativa material (Fråga 3) 

Linjal (2 st)

Gult papper (17 st)

Linjal och gult papper (9 st)

Sax och gult papper (13 st)

Sax, linjal och gult papper (7 st)

Inga laborativa material (12 st)
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5.2.4 Fråga 4 

 
Figur 9. Cirkeldiagrammet ovan visar vilka laborativa material samtliga elever har använt när de har löst 

eller försökt lösa Fråga 4. 

 

På fråga 4 är det 33 elever som kommer fram till ett korrekt svar (se figur 1). Eleverna 

använder sig huvudsakligen av två lösningsmetoder som båda utgår från deras svar på 

fråga 3. De ser att F är hälften av G och använder detta för att komma fram till ett svar. 

Dock har de två olika tillvägagångssätt för att lösa uppgiften. Hur de går tillväga beror 

på hur de har löst fråga 3. De elever som har löst fråga 3 genom att dela upp hela 

kvadraten med hjälplinjer drar ytterligare hjälplinjer som delar varje G på hälften vilket 

gör att hela kvadraten delas in i dubbelt så många delar som tidigare. Därefter räknar de 

antalet delar av hela kvadraten. Om de har löst uppgift 3 utan hjälplinjer utgår de från 

bråktalet 1/8 och dividerar talet med 2 och får på så vis fram svaret 1/16 (se Bilaga I). 

Eftersom flera elever har kommit fram till ett inkorrekt svar på fråga 3 (1/9) är det 

många elever som på fråga 4 får fram ytterligare ett felaktigt svar, nämligen 1/18 (se 

Bilaga F & G).  En del av de elever som förlitar sig på svaret på fråga 3 och dividerar 

det med 2 för att få fram svaret på fråga 4 gör det på ett felaktigt sätt. Ett fel fyra elever 

gör är att de multiplicerar både täljare och nämnare med 2 (1/8 dividerat med 2 = 2/16) 

och ett fel som en elev gör är att han multiplicerar nämnaren med 2 men dividerar 

istället täljaren med 2 (1/8 dividerat med 2 = 0,5/16).  

 
5.2.5 Fråga 5 

 

Användning av laborativa material (Fråga 4) 

Linjal (1 st)

Gult papper (15 st)

Linjal och gult papper (6 st)

Sax och gult papper (7 st)

Sax, linjal och gult papper (3 st)

Inga laborativa material (28 st)

Användning av laborativa material (Fråga 5) 

Linjal (1 st)

Gult papper (18 st)

Linjal och gult papper (4 st)

Sax och gult papper (4 st)

Sax, linjal och gult papper (1 st)

Inga laborativa material (32 st)
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Figur 10. Cirkeldiagrammet ovan visar de material eleverna har använt när de har löst Fråga 5. 

 

På denna fråga kommer 35 elever fram till ett korrekt svar (se figur 1). De använder sig 

i huvudsak av samma två metoder som på föregående fråga. Även för denna fråga gäller 

att de elever som svarat fel på fråga 3 får fel svar, i detta fall 1/36 (se Bilaga F & G), 

eftersom H är hälften så stor som F. De fyra elever som dividerade bråket 1/8 på ett 

felaktigt sätt gör samma fel även på denna uppgift och får därigenom fram svaret 4/32.  

 
5.2.6 Fråga 6 

 
Figur 11. Cirkeldiagrammet ovan visar vilka laborativa material samtliga elever har använt när de har 

löst eller försökt lösa Fråga 6. 

 

På denna fråga är det 31 elever som kommer fram till ett korrekt svar (se figur 1). Det är 

två lösningsmetoder som är överlägset vanligast. Den första av dessa två metoder går ut 

på att eleverna använder delar av hela kvadraten som till storleken är mindre än C. De 

fyller i C med hjälp av dessa delar tills hela C är täckt. Dels använder de sig av delarna 

D och E och dels använder de A och B efter att de räknar ut dess storlekar. De räknar ut 

att D och E är 1/8 var med hjälp av svaret på fråga 2. Hur stora andelar A och B är av 

hela kvadraten räknar de ut genom att, med hjälp av hjälplinjer, dela in hela kvadraten 

(på det gula papperet) i antingen åtta eller 16 delar. De elever som delar in hela 

kvadraten i åtta delar ser A och B som en enhet och de som delar in hela kvadraten i 16 

delar ser A och B som två skilda delar. Följden blir att A och B blir antingen 1/8 eller 

2/16. Avslutningsvis, adderar eleverna ihop D, E och AB och kommer på så vis fram till 

det korrekta svaret (se figur 12).  

 

 
Figur 12. 

 

En av eleverna som använder denna lösningsmetod gör en egen variant. Istället för att 

Användning av laborativa material (fråga 6) 

Linjal (2 st)

Gult papper (14 st)

Linjal och gult papper (6 st)

Sax och gult papper (9 st)

Sax, linjal och gult papper (2 st)

Inga laborativa material (27 st)
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använda A, B, D och E för att fylla i C använder hon E, G, F och H i samma syfte. 

Sedan förlänger hon alla dessa delar till minsta gemensamma nämnare (det vill säga 32) 

och adderar ihop de olika delarna. Summan förkortar hon sedan för att få fram ett 

korrekt svar (se figur 13).  

 

 
Figur 13. 

 

Ytterligare en annan variant av denna lösningsmetod används av en annan elev. Först 

räknar han ut storleken på AB och därefter försöker han fylla i C med tre AB. Men tre 

AB ryms inte i C i sin nuvarande form utan det blir två små delar av C som inte fylls i. 

På motsvarande sätt sticker det också ut två små delar av AB utanför C. Då upptäcker 

eleven att de två delar av C som inte är ifyllda är lika stora som de delar av AB som 

sticker ut utanför C. Det innebär att han kan ”flytta” de delar av C som inte är ifyllda till 

de delar av AB som sticker ut. På så vis ser han enkelt det korrekta svaret (se figur 14) 

 

 
                             Figur 14. 

 

Den andra vanligt förekommande lösningsmetoden går ut på eleverna utgår ifrån svaret 

på fråga 1. De vet tack vare detta att A, B och C tillsammans utgör 1/2 av hela 

kvadraten. Därefter förstår de att de måste subtrahera A och B från A, B och C för att få 

fram C:s storlek. För att kunna göra detta räknar de först ut storleken på A och B 

tillsammans. Samtliga elever som använder sig av den här lösningsmetoden ser A och B 

som en enhet och räknar därmed ut att AB är 1/8. Därefter förlänger de 1/2 till 4/8 och 

subtraherar sedan 4/8 med 1/8 (se figur 15). 

 

 
        Figur 15. 

 

En variant på denna lösningsmetod förekommer hos en annan elev. Han inleder med att 

klippa ut C på det gula papperet. Därefter lägger han den urklippta C på svarsbladet 

spegelvänt mot C så att det bildas ett tomrum med samma storlek som AB i det motsatta 

hörnet (se nedre vänstra hörnet i figur 16). Sedan ritar han hjälplinjer på ytterligare ett 

gult papper för att se hur många gånger AB går in i hela kvadraten. Han ser då att AB 
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går in åtta gånger i hela kvadraten (se överst i figur 16). Därefter dividerar han 100 med 

åtta för att räkna ut hur många procent AB utgör av hela kvadraten och får då fram 

procentsatsen 12,5. Nu är båda halvorna av hela kvadraten spegelvända kopior av 

varandra, med delarna C och AB. Då multiplicerar han 12,5 med 2 och får på så vis 

fram procentsatsen 25. Denna procentsats representerar de båda AB i varsitt motsatt 

hörn av den hela kvadraten. Sedan subtraherar han 25 % från 100 % och får fram 75 %. 

Han har då kvar två C och för att räkna ut procentsatsen av endast en C dividerar han 

slutligen 75 % med 2 och får på så sätt fram ett korrekt svar.  

  

 
              Figur 16. 

 

 
5.2.7 Analys 

Som diagrammet i figur 1 visar löser nästan alla elever fråga 1 och 2. Detta kan visa att 

dessa två frågor för de flesta elever inte utgör rika problem enligt Taflins (2007) 

definition. Ett kriterium är att eleverna ska uppleva problemet som en utmaning där det 

krävs en anträngning för att lösa det (a.a.). Det faktum att nästan alla elever löser de två 

första frågorna och att vi under observationen ser att eleverna kommer fram till ett 

korrekt svar väldigt snabbt tyder på att frågorna inte uppfyller det ovan nämnda 

kriteriet. Däremot bedömer vi att de fyra resterande frågorna kan uppfylla detta 

kriterium eftersom vi, under observationen, ser att det krävs en större ansträngning och 

mer tid för samtliga elever att lösa frågorna. Frågorna bedöms också kunna uppfylla de 

övriga sex kriterierna som Taflin (2007) tar upp.  

 

Eleverna i stort visar på en god förståelse av bråk som del av en helhet, vilket är en av 

de skepnader av bråk som Karlsson och Kilborn 2015a) tar upp. I enlighet med 

Freudenthals (1983) syn på bråk som sönderdelare delar majoriteten av eleverna in den 

hela kvadraten i lika stora delar för att komma fram till ett svar på frågorna (se bland 

andra figur 7 & 11). I större delen av elevlösningarna använder eleverna denna strategi 

för att ta reda på de olika delarnas storlek i förhållande till den hela kvadraten. Enligt 

Karlsson och Kilborn (2015b) är likadelning en grundsats när bråk används som del av 

en helhet. Överlag visar eleverna i sina lösningar på en god förståelse för denna princip 

men i svaren på fråga 3 är det ett flertal elever som ger uttryck för motsatsen. Dessa 

elever klipper ut G och försöker passa in den i hela kvadraten för att se hur många 

gånger den får plats (se Bilaga F & G). De ser sedan att det inte får plats nio hela G i 

hela kvadraten utan att några av formerna sticker ut utanför den hela kvadraten. Men 

trots detta ifrågasätter de inte sina svar, vilket visar sig i uttalanden som ”Det spelar väl 
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ingen roll att de sticker ut lite?” och ”Men det blir ju typ 1/9” som vi hörde under 

observationerna.  

 

En annan av bråks skepnader som Karlsson & Kilborn (2015a) behandlar är bråk som 

tal. Förståelsen för bråk som tal ger, genom elevlösningarna och det vi ser under 

observationerna, intrycket av att vara väldigt skiftande bland eleverna. Många elever 

visar på god generell förståelse för bråktal genom sin lösning på fråga 6 (se exempelvis 

figur 15) där de både förlänger och subtraherar bråktal med goda resultat. Genom denna 

typ av lösning visar eleverna mer specifikt på god förståelse för att bråktalen måste 

göras liknämniga för att kunna opereras med (Karlsson & Kilborn 2015a) och att två 

olika bråkuttryck kan representera ett och samma tal (McIntosh 2008). Däremot visar en 

del elever på en bristfällig förståelse för hur man opererar med bråktal i sina lösningar 

för fråga 4 och 5, där de dividerar bråktal på felaktiga sätt. Det vanligaste felet är att när 

de dividerar 1/8 med 2 får de ut 2/16.  

 

På de två första frågorna är det en relativt liten del elever som använder laborativa 

material (se figur 3 & 5). Detta kan bero på att eleverna ser svaren på frågorna direkt. 

Det är något som många elever uttrycker under observationerna. Av samtliga 

elevlösningar på alla sex frågor är det nästan exakt hälften som inkluderar användande 

av laborativa material. I databearbetningen upptäcks ett visst samband mellan de 

elevlösningar på fråga 3-6 som utmynnar i korrekta svar och elevernas användande av 

laborativa material. De elevlösningar för fråga 3-6 där svaren är korrekta förlitar sig till 

större del på laborativa material än de elevlösningar för fråga 3-6 där svaren är 

inkorrekta eller saknas. Moyer (2001) förklarar att användandet av laborativa material 

kan förtydliga det abstrakta matematiska innehållet för eleverna och ger dem möjlighet 

att utnyttja sina tidigare kunskaper och omvandla de till nya.  

 

Av de elever som löser fråga 3-6 är det ett fåtal som följer Pólyas (1957) fyra 

problemlösningsfaser medan majoriteten framför allt har svårt för andra (göra upp en 

plan för lösningen) och fjärde fasen (reflektera över lösningen och problemet). 

Svårigheterna att följa andra fasen yttrar sig, bland annat, i att vissa elever börjar 

använda det laborativa materialet utan att först ha gjort upp en plan för användandet. 

Detta trots att vi, under lektionerna, uppmuntrar eleverna till att göra upp en plan för hur 

de ska lösa uppgiften. Svårigheter med den fjärde fasen visar sig genom att en stor andel 

av eleverna avslutar sin problemlösningsprocess direkt efter att de skrivit ner sitt svar. 

De stannar inte upp och reflekterar kring om de, först och främst, har kommit fram till 

ett korrekt svar eller om de kan utveckla sin lösning. Elevernas lösningar och det vi ser 

under observationerna tyder på att eleverna generellt innehar två av de fyra förmågor 

som Schoenfeld (1985) hävdar är grundläggande för att lyckas med problemlösning. De 

flesta elever visar att de har goda förkunskaper gällande bråk och problemlösning samt 

en relativt bred repertoar av strategier och metoder. Däremot brister till synes de flesta 

elever på de två resterande förmågorna, vilka är att reflektera och styra över sitt 

tänkande samt att inneha en positiv bild av sitt tänkande och sin matematiska förmåga 

(a.a.). Majoriteten av eleverna ger intrycket av att inte reflektera över hur de ska lösa 

frågorna innan de inleder sin lösningsprocess. En mindre andel av elevgrupperna visar 

på en bristfällig bild av sin egen matematiska förmåga genom att yttra uttalanden som 

”Jag kan inte det här” eller ”Jag ger upp!”.  
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5.3 Hur resonerar eleverna kring sina lösningsmetoder och hur dessa 
kan utvecklas? 
 

Av de intervjuade eleverna är det tre stycken som visar hur de kommit fram till sina svar 

på fråga 1 och 2 genom att rita. Det är dock bara en av de tre eleverna som visar på det 

mest förekommande sättet, nämligen genom att skugga ena halvan på fråga 1 och en av 

fjärdedelarna på fråga 2 (se Bilaga H). Tre av de intervjuade eleverna (elev 2, 3 & 4) 

uppger att de ”bara såg” svaret på fråga 1. Två av de tre eleverna (elev 2 & 4) uppger att 

de sedan kontrollerade att svaret var rätt genom att mäta sidorna hos båda halvorna av 

den hela kvadraten med linjal. Elev 4 förklarar även att han gjorde det på resterande 

uppgifter. 

 
”Många klippte ut på gula papperet. Men det är ju onödigt om man bara kan 

använda linjalen. Jag mätte bara figurerna och dubbelkollade att det var hälften så 

lång sida till exempel. Det var enkla bilder och mäta på.” (elev 4)  

 

Elev 1 anger däremot att han klippte ut A, B och C på det gula papperet och la dem på 

den andra sidan av hela kvadraten och såg då att båda sidor av den hela kvadraten tog 

lika stor plats. Utifrån detta resonerade han att eftersom de två delarna (A, B och C å 

ena sidan och den andra delen av hela kvadraten å andra sidan) tog lika stor plats av den 

hela kvadraten måste de vara två halvor. Två av eleverna (elev 1 & 2) förklarar att de 

löste frågan genom att klippa ut D och E. Däremot anger de vidare att de passade in dem 

på olika sätt i den hela kvadraten (se Bilaga F & G). Elev 4 anger att han utgick från sitt 

svar på fråga 1 för att lösa fråga 2. 

 
”Jag såg först att de [D & E] inte var hälften av hela figuren. Men jag såg att de var 

hälften av hälften, alltså 1/4” (Elev 4) 

 

Hälften av de intervjuade eleverna (elev 3 & 4) kom fram till rätt svar på fråga 3. Elev 3 

visar under intervjun hur han kom fram till sitt svar. Han ritade på det gula papperet för 

att se att G var lika stor som E (se figur 17) sedan utgick han från E för att lösa frågan.  

 

 
                                                     Figur 17. 

 
”D och E blir ju 1/4 och om man delar 1/4 på 2 så blir det 1/8. Det var väldigt 

mycket enklare att se att E fick plats åtta gånger. För G får inte plats hela bitar i så 

det blir lite klurigare. […] Men med E ser man att det får plats åtta gånger. […] I 

matteboken kan det bli lättare om man tar hjälp av uppgifter som man löst innan. 

Och jag hade ju löst den [uppgift 2] innan och då tar jag lite hjälp av den och 

delade den.” (elev 3)  
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Elev 4 utgår från sin lösning på fråga 2 där han delade upp hela kvadraten i fjärdedelar 

(se Bilaga I) för att lösa fråga 3.  

 
”H + I är hälften av G. Jag såg bara det. Sen såg jag att F är lika stor som H och I. 

Då vet jag att H + I + F är lika stor som G. Då vet jag att det får plats två G i 1/4. 

Och hälften av en fjärdedel är 1/8. Så G är alltså 1/8.” (elev 4)  

 

Två av de elever som vi intervjuar (elev 1 & 2) kom fram till inkorrekt svar på fråga 3. 

De klippte båda ut G och passade in den i hela kvadraten. De utgick från det övre 

vänstra hörnet av hela kvadraten (se Bilaga F & G) för att sedan fylla i hela kvadraten. 

Under intervjuerna visar de hur de gjorde. Båda eleverna struntar i att lägga ut ett tredje 

G på varje rad utan antar bara att den skulle få rum. De hoppar dessutom över att lägga 

ut G på den nedersta raden. Eleverna ombeds att utföra samma process en gång till men 

att de denna gång ska försöka passa in G alla nio gånger i hela kvadraten och inte anta 

att den får plats. När de gör detta sticker G ut utanför den hela kvadraten på ett flertal 

ställen. När de tillfrågas vad det innebar för deras svar säger de ”Det är ju så lite. Det 

spelar väl ingen roll” (elev 1) och ”Den kanske får plats om man vänder lite på den” 

(elev 2). Det påpekas för eleverna att deras svar är inkorrekt och de ombeds sedan att 

försöka lösa frågan på nytt. De använder samma metod som innan (klippa ut G och 

försöka passa in figuren i hela kvadraten) men passar in den på ett annat sätt (se figur 8) 

och kommer därigenom fram till det korrekta svaret.  

 

De två eleverna som hade fel på fråga 3 utgick från sitt svar på den frågan när de löste 

både fråga 4 och 5. Detta ledde till att deras svar på dessa frågor också blev felaktigt. 

Under intervjuerna, förstår de kort efter att de kommer fram till det korrekta svaret för 

fråga 3 att även deras svar på fråga 4 och 5 därmed är felaktiga. De uppger då muntligen 

korrekt svar för båda frågorna vilka de kommer fram till genom huvudräkning. Elev 3 

kom fram till ett inkorrekt svar på fråga 4 (se bilaga H). Under intervjun kan han inte 

redogöra för sitt svar eller hur han har kommit fram till det. När han ombeds lösa 

uppgiften på nytt använder han sig av hjälplinjer på det gula papperet. Han skriver 

sedan ett nytt svar (se figur 18).  

 

 
Figur 18. 

 

Samtliga intervjuade elever kom fram till ett korrekt svar på fråga 6 men deras metoder 

skiljer sig åt. Elev 1 löste fråga 6 med hjälp av den ena av de två vanligaste 

lösningsmetoderna för denna fråga, nämligen genom att klippa ut A, B, D och E för att 

sedan passa in dem i C.  

 
”Jag klippte först ut D och sen E. Sen klippte jag också ut B och A. Då fick jag 

plats med alla dem i C. Sen kollade jag på fråga 2 där jag fick svaret 1/4. Hälften 
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av det är 1/8. Då vet jag att D och E är 1/8 var. Sen såg jag att A är hälften av D 

som är 1/16. Då är både A och B 2/16. Sen tog jag 2/8 plus 2/16 och det blir 3/8 

och det är svaret. Jag visste att om man tar hälften av 16 måste man också ta 

hälften av 2. Då förkortar jag 2/16 till 1/8.” (elev 1) 

 

Elev 2 kom fram till ett korrekt svar på samma fråga men visade inte på svarsbladet hur 

han hade löst uppgiften (se Bilaga G). Han förklarar dock muntligt och med hjälp av 

laborativa material under intervjun sin lösningsmetod. Denna överensstämde med elev 

1:s lösning (se Bilaga F). Elev 3 kom också fram till korrekt svar och visade inte heller 

alla delar av sin lösningsmetod på svarsbladet. Han redogör både muntligt och skriftligt 

för hur han har löst uppgiften (se figur 19).  

  

 
                Figur 19. 

 

5.3.3 Analys 

Alla de intervjuade eleverna använder sig av bråk som sönderdelare, det vill säga direkt 

jämförelse (Freudenthal 1983) för att lösa uppgifterna precis som nästan alla övriga 

elever som deltog i studien. En elev använder sig dock också av indirekt jämförelse 

(a.a.) genom att han kontrollerar sina svar på samtliga frågor med hjälp av linjal. 

Elevintervjuerna har två huvudsakliga avsikter – att ge en djupare inblick i elevernas 

resonemang och att låta eleverna reflektera över och förbättra sina lösningar. Den första 

infrias genom att eleverna, under intervjuerna, förklarar delar av deras lösningar och 

resonemang som inte framkom genom deras skritliga svar eller under 

observationstillfällena. Den andra avsikten infrias genom att samtliga intervjuade elever 

kommer med förslag på förbättringar av sina lösningar. Enligt Taflin (2007) måste rika 

problem tillåtas ta tid i undervisningen. Under lektionerna i denna studie fanns inte tid 

att låta alla elever muntligen eller skriftligen redogöra för sina resonemang och utveckla 

sina lösningar. Under intervjuerna får dock de fyra utvalda eleverna denna möjlighet. I 

enlighet med Pólya (1957) är det viktigt att eleverna får möjlighet att se tillbaka på sina 

tidigare lösningar. Det kan leda till att eleverna befäster nyligen inhämtade kunskaper 

och utvecklar sin problemlösningsförmåga. Vidare är det av stor vikt att eleverna förstår 

att deras lösningsförslag alltid kan förbättras eftersom det kan leda till ännu mer 

fördjupade lärdomar om problemlösning (a.a.). 
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6 Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer olika delar av studien att diskuteras. Inledningsvis diskuteras och 

problematiseras våra metodval. Detta följs sedan av våra egna slutsatser om denna 

studies resultat. Avslutningsvis diskuteras möjligheter för vidare forskning inom bråk 

och problemlösning.  

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Den här studien inbegriper tre olika datainsamlingsmetoder – intervju, elevuppgift och 

observation. Denna triangulering resulterade i en klarare bild av ämnet för studien, 

vilket Stukát (2011) också hävdar. Studiens breda urval gav säkrare och mer mångsidig 

data än vad som hade kunnat erhållas genom ett mindre urval. Vidare blev studiens data 

säkrare genom att både elevers och lärares perspektiv studerades. Dessutom fick vi ta 

del av elevernas perspektiv genom flera olika metoder – elevuppgiften, observationerna 

och elevintervjuerna. Både observationerna och elevintervjuerna kompletterade 

elevuppgiften på ett bra sätt. Det gjorde att vi kunde ta del av elevernas muntliga 

resonemang och praktiska tillvägagångssätt vilket minskade subjektiviteten i våra 

tolkningar av insamlad data från observationerna och elevuppgiften. Elevuppgiften gav 

oss en stor mängd data som dessutom var väldigt bred och varierad. Dessa data låg till 

grund för hela studien. Det var även av stor vikt för studiens kvalité att vi båda deltog 

vid samtliga lektioner, observationer och intervjuer. Detta därför att vi båda vid 

databearbetningen kunde diskutera om det vi båda hade sett och hört vid varje tillfälle 

vilket höjde reliabiliteten och objektiviteten i studiens data. En annan fördel med detta 

var att vi vid observationerna såg och la märke till olika händelser samt olika aspekter 

av elevernas lösningsmetoder som låg till grund för våra fältanteckningar. Vi fick 

därmed in en större och mer varierad mängd data. Vi hade kunnat spara in tid om vi 

delade upp ansvaret vid varje observation och intervju så att vi exempelvis intervjuade 

varsin lärare. Det är dock möjligt att vi istället sparade in den tiden vid 

databearbetningen eftersom vi båda var medvetna om vad som skett vid varje 

datainsamlingstillfälle.  

 

Delar av studien som kunde ha förbättrats är lärarintervjuerna, urvalet och 

observationerna. Först och främst kunde lärarintervjuerna ha behandlat problemlösning 

i högre grad än vad som skedde. Problemlösning kom indirekt upp när lärarna 

tillfrågades om vilka undervisningsmetoder de använder i bråkundervisningen. Men 

problemlösning kunde ha varit med som egna frågor i intervjuguiden. Anledningen till 

att detta inte skedde var att problemlösning, vid det tidiga skedet av studien då 

lärarintervjuerna genomfördes, inte var en lika stor del av studien som det senare kom 

att bli. Sedan, när problemlösning kom att bli ytterst relevant för studien, räckte tyvärr 

inte tiden till för att ställa kompletterande frågor om problemlösning.  

 

Studiens resultat kunde ha blivit mer reliabelt och objektivt om informanterna inte hade 

valts genom ett bekvämlighetsurval. En fördel med detta kan dock ha varit att eleverna 

kände sig mer bekväma eftersom de hade träffat en av oss vid två tidigare VFU-

tillfällen.  

 

Studiens reliabilitet kunde möjligtvis även ha höjts genom att observationerna inte var 

deltagande. Då kunde alla elever ha fått samma förutsättningar när de löste 

elevuppgiften. Men i och med att observationerna var deltagande och att vi vägledde 



  
 

35 

eleverna när de stötte på problem under lektionernas gång är det möjligt att några av 

eleverna fick en orättvis fördel. Detta eftersom det var upp till varje elev att räcka upp 

handen om de behövde hjälp. Vi valde dock att använda oss av deltagande observationer 

eftersom Pólya (1957) hävdar att det är viktigt att läraren vägleder eleverna i 

problemlösningsprocessen. Det är dock viktigt att vägledningen inte övergår i att läraren 

löser uppgiften åt eleverna. Av den anledningen valde vi att, under lektionerna, fokusera 

på att så diskret som möjligt vägleda och motivera eleverna till att fortsätta arbeta med 

uppgiften om de stötte på problem.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Som syns i stapeldiagrammet (se figur 1) var det färre elever som klarade de senare 

frågorna än de tidigare. Detta tyder på att det blev en tydlig stegring i frågornas 

svårighetsgrad. Mellan fråga 1 och 2 var det i stort sett ingen skillnad mellan andelen 

elever som kom fram till korrekt svar men mellan fråga 2 och 3 syns en markant 

skillnad (59 respektive 40 elever kom fram till korrekt svar på frågorna). Detta kan bero 

på att frågorna vid detta skede övergick till att bli rika problem, enligt Taflins (2007) 

kriterier, istället för rutinmässiga uppgifter vilket syntes genom den betydligt större 

ansträngning som fråga 3-6 krävde från eleverna jämfört med fråga 1-2. Detta syntes 

genom klassrumsobservationerna.  

 

Användningen av laborativa material skiljde sig något mellan frågorna. Vid fråga 1 var 

det minst andel elever som använde laborativa hjälpmedel i sin lösningsprocess (30 %), 

vid fråga 3 var det störst andel elever som använde sig av laborativa material (80 %) och 

vid de resterande frågorna var det ungefär 50 % av eleverna som använde laborativa 

material. Anledningen till att det var flest elever som använde sig av laborativa material 

på fråga 3 kan vara att svårighetsgraden ökade drastiskt från fråga 1 och 2 till fråga 3. 

Eleverna hade möjligtvis inte en färdig strategi för att lösa fråga 3 och behövde ta hjälp 

av det laborativa materialet för att utforma en strategi. Vidare drar vi slutsatsen att 

anledningen till att användningen av laborativa material på fråga 4 och 5 är näst intill 

likvärdig kan vara att de flesta eleverna använde sig av svaret på fråga 3 för att lösa 

fråga 4 och 5. Genom observationerna och elevlösningarna kunde vi se att eleverna 

upplevde fråga 6 som svårast och det kan då antas att eleverna är i störst behov av 

laborativa hjälpmedel på just den frågan. Studiens resultat ger emellertid inte svar på 

varför användandet av laborativa material ändock var relativt lågt på fråga 6. Det skulle 

behövas fler elevintervjuer eller ett större urval för att finna svaret på det. Innan vi 

genomförde lektionerna förväntade vi oss att det skulle vara färre elever som använde 

sig av laborativa material eftersom vi trodde att det kan ligga en prestige hos eleverna i 

att inte använda laborativa material. Vi blev därför förvånade över att det var cirka 51 % 

av elevlösningarna på alla frågor som förlitade sig på laborativa material.   

 

Studiens resultat visade på ett flertal samband mellan lärarintervjuerna och 

elevlösningarna. Alla lärare som deltog i studien uppgav att de lät sina elever använda 

laborativa material i bråkundervisningen, vilket stämmer överens med elevernas 

användning av laborativa hjälpmedel när de löste elevuppgiften. Detta strider mot det 

Malmer (2002) hävdar, nämligen att lärare som undervisar i årskurser över 3 generellt 

undviker laborativa material i matematikundervisningen av ovana och rädsla för att 

eleverna ska uppleva lektionerna som barnsliga. Vad det gäller elevernas specifika 

användning av olika laborativa material kan få samband urskiljas. Dock upptäcktes ett 

samband mellan en elevs användning av ett specifikt laborativt hjälpmedel och hennes 

lärares intervjusvar. Lärare A förklarade att hon, i början av bråkundervisningen, låter 
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eleverna vika papper för att skapa olika bråktal. Det var en av hennes elever som 

bevisade att svaret på fråga 1 är 1/2 just med denna metod (se figur 4). Lärare A och C 

uppgav att två vanliga svårigheter elever kan stöta på i bråkundervisningen är 

förlängning och förkortning av bråktal samt addition och subtraktion av oliknämniga 

bråktal. Dessa uttalanden stämmer inte helt överens med elevlösningarna för fråga 6. På 

denna fråga var det en stor andel av eleverna som valde att lösa uppgiften genom att 

subtrahera AB från AB och C (se figur 15). Denna lösningsmetod bygger på att eleverna 

har lämnat de ovan nämnda svårigheterna bakom sig. För att lösa fråga 6 med denna 

metod måste eleverna först och främst ha förståelse för att det är en nödvändig 

förutsättning vid subtraktion av bråk att båda bråken har samma nämnare och att detta 

kan åstadkommas med hjälp av förlängning. Avslutningsvis måste eleverna givetvis 

även känna till hur man går tillväga när man förlänger bråktal.  

 

6.3 Vidare forskning och avslutande diskussion 
 

För att få reda på mer kring elevers förståelse för bråk vore det intressant följa ett fåtal 

klasser under en längre period när de arbetar med problemlösning inom bråk enligt 

EPA-modellen. Genom denna studie skulle man kunna se om och hur elevernas 

förståelse för bråk förändras som ett resultat av EPA-undervisningen. Möjligtvis skulle 

eleverna då få en bredare repertoar av produktiva strategier för att lösa bråkrelaterade 

problem.  

 

Bråk är en komplex del av matematiken där det finns stor risk för att eleverna utvecklar 

missförstånd. Det är också viktigt att eleverna utvecklar en god förståelse för bråk, dels 

för att kunna förstå proportionalitet, procent och decimaltal och dels för att kunna förstå 

algebra (Karlsson & Kilborn 2015a, McInosh 2008). Det innebär att alla lärare som 

undervisar i bråk har ett enormt ansvar på sina axlar. Deras undervisning i bråk påverkar 

till stor del elevernas fortsatta matematiska utveckling. Matematikläraren måste se till 

att eleverna får ta del av en matematikundervisning som låter dem utveckla en god 

förmåga till självständigt tänkande och bråkundervisning som låter dem utveckla en god 

förståelse för bråk med dess olika aspekter. Eleverna behöver få en bred uppsättning av 

produktiva strategier som de kan tillämpa i olika situationer där de kan stöta på bråk. 

Detta tror vi kan uppnås genom en bråkundervisning som fokuserar på problemlösning 

och tar sin utgångspunkt i EPA-metoden. Genom EPA får eleverna möjlighet att lära av 

varandra och därigenom få ta del av sina klasskamraters olika lösningar. En ytterligare 

fördel med EPA är att eleverna får diskutera olika lösningsmetoder och matematiska 

begrepp. Detta kan göra att eleverna får en mer fullgod förståelse för bråk.  

 

Avslutningsvis har den här studien gett oss många viktiga matematiska verktyg inför 

vår kommande yrkesroll som matematiklärare. Genom den här studien har vi fått ta del 

av mycket som vi kommer ha nytta av i vårt kommande yrkesliv – från lärarnas 

värdefulla råd till elevernas intressanta lösningar. Nu ser vi fram emot att komma ut till 

skolorna och undervisa i matematik.  
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Bilagor 

Bilaga A - Elevuppgift (uppgiftsblad) 
 

 



  
 

II 

Bilaga B - Missivbrev 
 

Hej!  

 

Vi heter Simon Nilsson och Max Richert och vi går vår sista termin på lärarutbildningen 

med inriktning mot arbete i årkurs 4-6 på Linnéuniversitetet. Vi skriver ett självständigt 

arbete i matematik och matematikdidaktik. Syftet med vårt arbete är att se vilka olika 

metoder elever använder när de löser en problemlösningsuppgift i bråk. Vi vill också 

veta vad lärarna har för syn på bråkundervisning och hur de brukar introducera bråk för 

sina elever.  

 

I vår studie vill vi intervjua lärare och elever samt låta elever lösa en 

problemlösningsuppgift i bråk. Lärarintervjuerna kommer ske enskilt med varje lärare 

och beräknas ta 10-20 minuter vardera. Frågorna kommer behandla er syn på 

bråkundervisning med fokus på bland annat missuppfattningar hos elever och 

användning av laborativa material. Dessa spelas in för att sedan transkriberas. 

 

Vi vill även genomföra en lektion i fyra klasser i årskurs 5 på er skola där eleverna får 

en problemlösningsuppgift i bråk som de ska genomföra. Beräknad tid för lektionerna är 

60 minuter vardera. Vi samlar sedan in elevernas lösningar för att använda som 

underlag i vår studie.  

 

Vid ett senare tillfälle kommer vi även intervjua fyra utvalda elever om deras lösningar 

av uppgiften. Dessa intervjuer kommer att spelas in med ljud och sedan transkriberas. 

Dessa intervjuer kommer sedan även de användas som underlag för vår studie. Inga 

namn, varken på lärarna, eleverna eller på skolan, kommer att uppges i vårt arbete. Det 

kommer inte framgå, vare sig genom uppgiftslösningarna eller genom intervjusvaren, 

vilka som har deltagit i studien. Allt deltagande är anonymt och frivilligt. 

 

Vi undrar om det skulle vara möjligt att genomföra den här studien på er skola?   

 

Hör av er via telefon eller mail om ni vill delta eller har frågor angående studien.  

 

Telefon: 0766-281671 

 

Mail: sn222ia@student.lnu.se  

 

Vår handledares mail: berit.roos-johansson@lnu.se  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Simon Nilsson & Max Richert 
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Bilaga C – Intervjuguide (lärare) 
 

Öppningsfrågor 

 

 Vilken typ av lärarutbildning har du? 

 Hur länge har du varit verksam lärare? 

 Vad har du för erfarenhet av att undervisa elever i matematik och bråk? 

 

 

Syftesfrågor 

 

 Vilka svårigheter kan eleverna, enligt din erfarenhet, stöta på i introduktionen av 

bråk? 

 Hur kan man som lärare handskas med dessa svårigheter? 

 Vilka svårigheter kan eleverna, enligt din erfarenhet, stöta på i det fortsatta 

arbetet med bråk? 

 Hur kan man som lärare handskas med dessa svårigheter? 

 Vilka laborativa material kan, enligt dig, vara användbara för eleverna i 

bråkundervisningen? 

 Får eleverna möjlighet att utveckla olika metoder för att beräkna bråk? 

 Hur får de möjlighet att utveckla flera olika metoder för att beräkna bråk? 

 

 

Avslutningsfrågor 

 

 Finns det något vi inte tog upp i intervjun som du vill lägga till? 

 Är det någon del av intervjun som du vill ändra eller ta bort? 

 Får vi kontakta dig om vi vill ställa kompletterande frågor? 
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Bilaga D - Samtyckesformulär 

Hej!  
 

Vi heter Simon Nilsson och Max Richert och vi går vår sista termin på lärarutbildningen 

med inriktning mot arbete i årkurs 4-6 på Linnéuniversitetet. Vi skriver ett självständigt 

arbete i matematik och matematikdidaktik. Syftet med vårt arbete är att se vilka olika 

metoder eleverna använder när de löser en given bråkuppgift. Vi vill också veta vad lärarna 

har för syn på bråkundervisning och hur de brukar introducera bråk för sina elever.  

 

Vi kommer genomföra en lektion i fyra klasser i årskurs 5 där eleverna får en bråkuppgift 

som de ska genomföra. Lektionerna kommer att vara 60 minuter vardera. Vi samlar sedan 

in elevernas lösningar för att använda som underlag i vår studie. Vid ett senare tillfälle 

kommer vi även intervjua fyra elever om deras lösningar på uppgiften. Dessa intervjuer 

kommer att spelas in med ljud och sedan transkriberas. Dessa intervjuer kommer sedan 

även de användas som underlag för vår studie. Inga namn, varken på eleverna eller på 

skolan, kommer att uppges i vårt arbete. Det kommer inte framgå, vare sig genom 

uppgiftslösningarna eller genom intervjusvaren, vilka som har deltagit i studien. 

 

För att använda insamlat material i samband med elevintervjuerna behöver vi 

vårdnadshavares samtycke. Vänligen fyll i nedanstående talong och lämna den till ansvarig 

lärare snarast. 

 

 

Tack för hjälpen!  

 

Har du/ni frågor eller funderingar kan du/ni höra av er till oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Simon Nilsson & Max Richert  

 

Mail: sn222ia@student.lnu.se  

   

 

Handledare: Berit Roos Johansson   

 

Mail: Berit.roos-johansson@lnu.se  

 

 

-------✂-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

 

Samtycke för _________________________________________________  

 

Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas enligt ovan  

 

JA (  )  NEJ (  )  

 
Vårdnadshavaren underskrift  
 
_________________________________________________ 

mailto:Berit.roos-johansson@lnu.se


  
 

V 

Bilaga E - Intervjuguide (elever) 
 

Syftesfrågor 

 

 Hur resonerade du när du löste uppgift 1? 

 Hur resonerade du när du löste uppgift 2? 

 Hur resonerade du när du löste uppgift 3? 

 Hur resonerade du när du löste uppgift 4? 

 Hur resonerade du när du löste uppgift 5? 

 Hur resonerade du när du löste uppgift 6? 

 Skulle du kunna göra din lösning på uppgift 3 mer tydlig? 

 Skulle du kunna utveckla din lösning för uppgift 3 eller lösa uppgiften på ett 

annat sätt? 

 Skulle du kunna göra din lösning på uppgift 6 mer tydlig? 

 Skulle du kunna utveckla din lösning för uppgift 6 eller lösa uppgiften på ett 

annat sätt? 

 

Avslutningsfrågor 

 

 Finns det något om dina lösningar som vi inte har pratat om som du skulle vilja 

ta upp? 

 Är det någon del av intervjun som du vill ändra eller ta bort? 
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Bilaga F – Elevlösning (elev 1) 
 

 
 



  
 

VII 

 

 

 

 



  
 

VIII 

Bilaga G – Elevlösning (elev 2) 
 

 

 



  
 

IX 

 

 

 
 



  
 

X 

Bilaga H – Elevlösning (elev 3) 

 



  
 

XI 

Bilaga I – Elevlösning (elev 4) 

 



  
 

XII 
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