
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 

Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap 

 

 

 

Bråk  
Balansen mellan metod och förståelse inom bråkbegreppet 

 
 

2018 
 

Matilda Wilhelmson 
 
 

Examensarbete, Avancerad nivå, 30 hp 
Ämneslärarprogrammet med inriktning på matematik 

Examensarbete för ämneslärare: Matematik med didaktisk inriktning, 30 hp. 
 

 Handledare: Iiris Attorps 
Examinator: Mirko Radic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 



   

 

SAMMANFATTNING 
Denna uppsatts syftar till att beskriva bråkundervisningens gestaltning, hur balasen ser ut 

mellan metodträning och resonerande diskussioner och hur bråkbegreppet framställs i ett antal 

läroböcker som används i undervisningen på mellan- och högstadiet. För detta har dels en 

läroboksanalys genomförts där fokus har legat på ett jämföra olika typer av matematiskt 

resonemang. Dessutom har ett antal intervjuer med undervisande lärare genomförts för att ge 

svar på hur undervisningen utformas och vilka uppfattningar de har kring elevers förståelse 

för bråkbegreppet och på vilken nivå olika läromedel är adekvata hjälpmedel för eleverna i 

deras kunskaputveckling. Resultatet visar att många elever har svårt för att koppla sin 

konkreta kunskap kring bråk till en abstrakt förståelse. Det visar också att premieringen av 

matematisk förståelse kan ha underminerat elevers möjligheter att lära sig matematik då det 

har skapat en brist på färdighetsträning och utan-tillkunskaper.  

 

Nyckelord: Bråk, Läromedel, Matematik, Undervisning.  
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1. INLEDNING 
Matematik är idag ett ämne som många elever uppfattar som svårt att förstå och lära sig. Efter 

utvärderingar av internationella studier, till exempel Pisa (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 

2015) och TIMSS (1995, 2003, 2007, 2015), har en slutsats kunnat dras att svenska elever 

framförallt har bristande kunskaper inom bråkbegreppet; tal i bråkform och beräkningar med 

dessa tal. Enligt dessa studier har svenska elevers förståelse för bråk minskat både över tid 

och i jämförelse med jämnåriga elever i andra länder. Detta anses bland annat bero på att 

kontinuiteten i undervisningen av bråk varit bristfällig och att den inte anpassas efter 

elevernas verklighetsuppfattning och erfarenheter (Kilborn, 2013). Tal uttryckta i bråkform är 

rationella tal och att lära sig använda och förstå dessa är centrala förkunskaper för vidare 

studier i matematik, till exempel i algebra och förståelse för talsystemets utvidgning. 

Matematikdidaktikern Wiggo Kilborn (2013) menar att undervisningen av bråkräkning på 

senare år har minskat för att det anses vara för avancerat, detta trots att bråkräkning, enligt 

Skolverket (2017), ska införas redan under grundskolans tidiga år. Forskning visar att elevers 

förståelse för ett ämne förbättras då undervisningen utgår från deras förkunskaper och 

erfarenheter (Löwing, 2006 & Säljö, 2012). Traditionellt sett innehåller bråkundervisningen 

mindre av denna konkretisering, som är nödvändig för elevernas förståelse, än i andra 

ämnesområden inom matematiken. Den är mer formell och utgår från algebraiska formler och 

regler, vilket blir för avancerat då det introduceras för elever på låg- och mellanstadiet. Istället 

för att förändra metoderna i undervisningen tycks bråk få allt mindre utrymme vilket får 

betydelse för elevernas kunskaper i matematikämnet i sin helhet (Kilborn, 2013).   

   Göran Emanuelsson och Eva Wallby påpekar i en rapport för Matematiklyftet 2013 att 

sambandet mellan vad läraren undervisar och vad eleverna lär sig är stort och metoderna för 

undervisningen är därför viktig. Hur undervisningen ser ut i ett land beror på landets 

utformning och politik, kultur och traditioner. Därefter får även faktorer som klasstorlek, 

läromedel och tidsramar avgörande betydelse för undervisningens uppförande (Emanuelsson 

& Wallby, 2013). Enligt Madeleine Löwing (2006) har matematikundervisningen i Sverige 

utvecklats under det senaste seklet men förändringen i hur en genomsnittlig lektion ser ut idag 

har fortfarande många likheter med hur det såg ut för mer än 50 år sedan. Ett vanligt 

lektionsupplägg kan se ut på följande sätt: 

 
 Börja med en genomgång, men den får inte vara för lång för det orkar inte eleverna med. 

Kontrollera vid behov läxan. 

 Låt eleverna arbeta på egen hand, gärna på två eller tre nivåer.  

 Avsluta med att summera dagens arbete och ge ny läxa. (s. 31) 

 

Löwing menar att ett sådant upplägg ger eleverna kunskaper om metoder men att det ger få 

tillfällen att utveckla den resonerande förmågan och förståelse för ämnet hos eleverna. Hon 

påpekar även att en enskild lärobok inte alltid är tillräcklig att arbeta utifrån för att uppnå de 

mål som är satta av Skolverket. Det krävs då att läraren är kompetent och har fler adekvata 

verktyg för att kunna hjälpa sina elever att uppnå kunskapsmålen.         

 

Syftet med den här studien är att undersöka på vilket sätt bråkräkning och tal i bråkform 

framställs i läroböcker och hur balansen mellan förståelse- och metodundervisning ser ut. 

Målet är att undersöka om grunden till elevernas sviktande förståelse för bråk går att koppla 

till undervisningen och läromedlens utformning eller om det kan finnas andra faktorer som 

påverkar detta. Att lära sig förstå och arbeta med tal i bråkform är en förutsättning för vidare 

studier inom matematik då de rationella talen är viktiga för en fortsatt förståelse för 

talsystemets utveckling och en av algebrans grundpelare. Därför är denna studie relevant för 
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alla matematiklärare, oberoende av vilken skolform man arbetar inom. För att kunna förstå 

varför elever inte förstår delar av matematiken på gymnasienivå måste det finnas möjlighet att 

spåra deras förförståelse för ämnet längre tillbaka i deras skolgång. Bråk introduceras redan 

på lågstadiet och sedan med mer metodinriktad undervisning på mellanstadiet, ändå är det 

många elever som uppfattar just detta område speciellt svårt att greppa under skolans senare 

år. Som Wiggo Kilborn (2013) påpekar kan detta bero på att kontinuiteten i undervisningen är 

för dålig och att den inte anpassas efter eleverna. Madeleine Löwing (2006) menar även att 

bråkundervisningen skulle behöva konkretiseras mer genom användning av mer laborativa 

läromedel. Denna studie syftar till att undersöka just detta; hur undervisningen av bråk ser ut, 

hur den kan anpassas efter elevernas förståelsevärld och hur den kan konkretiseras med olika 

typer av läromedel för att förbättra elevernas förståelse för matematiken.    

 

Efter denna inledning följer ett avsnitt där tidigare forskning i ämnet sammanfattas. Jag går i 

tur och ordning igenom de olika aspekterna av undervisning i matematik och bråk och 

förklarar även de viktigaste begreppen som kommer att användas senare i uppsatsen. Detta 

avsnitt avslutas med en sammanfattning av de teorier som finns kring inlärning av bråk och 

varför många elever har problem med just detta ämnesområde. Denna teoridel kommer också 

fungera som teoretisk grund för analysen av undervisningen av bråk och hur bråkbegreppet 

framställs i läromedel. Direkt efter det följer ett kortfattat syfte med detta arbete med 

tillhörande frågeställningar som jag genom min undersökning söker besvara. Därefter följer 

ett avsnitt där metoden för undersökningen beskrivs och motiveras. Här framgår hur urvalet 

gjorts, hur datainsamlingen gått till, hur metoden för analysen ser ut och de etiska åtaganden 

som denna forskningsstudie inneburit. Sedan presenteras resultatet av undersökningen, den 

analys som gjorts av olika läromedel och den information som framkommit under intervjuer 

med didaktiker och pedagoger. Efter resultatet följer analysen av det arbete som genomförts 

och vilka slutsatser jag kunnat dra utifrån detta. I detta avsnitt analyserar jag även de metoder 

som använts för datainsamling och analys och arbetets tillförlitlighet och måluppfyllelse. 

Slutligen ger jag även förslag till hur resultatet av denna studie skulle kunna användas och hur 

vidare forskning ytterligare skulle kunna belysa problemet. Därefter följer en fullständig lista 

över de referenser som använts under arbetet med denna studie och dessutom bilagor som kan 

vara intressanta för läsaren av denna uppsats.  
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1.1 Bakgrund 

Matematik är ett av skolans grundämnen och ett av de ämnen som ges mest tidsmässigt 

utrymme enligt skolverkets riktlinjer för tidsplanering och schemaläggning (Skolverket, 

2011). Trots det är det ett ämne som många elever anser vara svårt och deras prestationer 

inom matematiken har försämrats de senaste decennierna enligt både nationella och 

internationella jämförelser. För att vända den nedåtgående trenden har stora forskningsinsatser 

gjorts i anslutning med att den rådande läroplanen, Lgr11, togs fram och efter att den 

applicerats. Ett av de största projekten som genomförts, och som är den största insats som 

gjorts inom ett enskilt ämne i Sverige, är Matematiklyftet (Skolverket, 2013). Matematiklyftet 

är ett kompetensutvecklande projekt i didaktik för undervisande lärare i matematik. Målet 

med projektet är att utveckla och förbättra undervisningens kvalitet och öka elevernas 

måluppfyllelse (Skolverket, 2013). I samband med att projektet utarbetades genomfördes även 

flera forskningsstudier med syfte att undersöka och beskriva hur matematikundervisningen ser 

ut och hur den skulle kunna utvecklas för att förbättra elevernas kunskaper inom ämnet. Detta 

för att kartlägga vad den negativa trenden för elevers resultat i matematik beror på. Några av 

dessa är Att undervisa i matematik av Göran Emanuelsson och Eva Wallby (2013) och Bråk i 

kursplanerna och elevers kunskaper om bråk av Wiggo Kilborn (2013), dessa rapporter 

presenteras närmare i litteraturgenomgången nedan.      

   I de internationella studier som genomförts under de senaste decennierna, där elevers 

prestationer inom matematiken jämförs, är det ett ämnesområde som särskilt sticker ut som 

det svenska elever uppvisar allt sämre förståelse för; bråkbegreppet. Förståelse för tal i 

bråkform och beräkningar av dessa tal är något svenska elever tycks ha allt svårare för. Detta 

är tydligt både genom internationella jämförelser med elever i andra länder och då 

jämförelsen sker mellan elevers resultat idag och elevers resultat för 10, 20 och 30 år sedan 

(Kilborn, 2013). Enligt Skolverkets läroplan för grundskolan, Lgr11 (2017) ska bråk 

introduceras redan på lågstadiet, i det centrala innehållet för årskurs 1-3 står det: 

 
• Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur 

enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.  

• Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. (Skolverket, 

2017, s. 2) 

 

Detta följs upp i det centrala innehållet för årskurs 4-6 då det beskrivs att rationella tal och 

deras egenskaper ska presenteras och hur tal i bråk-, decimal- och procentform hänger 

samman. Därefter ska, i årskurs 7-9, effektiva metoder för beräkningar av bråktal användas 

och elevernas förståelse för talsystemets utveckling från naturliga till reella tal utvecklas 

(Skolverket, 2017). Genom denna progression är det tydligt att bråk har en betydande del 

inom matematikämnet och förståelsen för tal i bråkform och hur de används är viktig för 

elevernas övergripande förståelse för ämnet matematik. Trots detta visar studier att 

bråkundervisningen fått allt mindre utrymme (Kilborn, 2013). Vidare visar forskningen att det 

inte enbart är undervisningens innehåll som får betydelse för elevernas kunskapsutveckling, 

även arbetssättet och arbetsmaterial har stor betydelse. Om detta, och svårigheterna med att 

undervisa i matematik undersökte Madeleine Löwing i sin doktorsavhandling 

Matematikundervisningens konkreta gestaltning. Där granskade och analyserade hon ett 

flertal lektioner i grundskolans årskurs 4-6 för att visa sambandet mellan kommunikationen 

mellan lärare och elev och vad eleverna lär sig (Löwing, 2006). Löwing följde sedan upp sin 

avhandling med boken Matematikundervisningens dilemman där hon går vidare med att ge 

konkreta förslag på hur matematikundervisningen skulle kunna utvecklas för att uppnå bättre 

resultat, hennes slutsatser presenteras närmare i litteraturavsnittet nedan.   
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   Flera forskare (Kilborn, 2013; Löwing, 2006) menar att matematik måste konkretiseras, 

göras mindre abstrakt, för att elever ska lära sig, särskilt för elever i lägre åldrar. Löwing 

(2006) säger även att en matematikbok inte alltid är tillräcklig för att ge elever de verktyg som 

behövs för att de ska förstå sitt arbete. Andra typer av läromedel bör därför användas som 

komplement i undervisningen. På så sätt påkallas även mer varierade metoder i 

undervisningen, vilket kan ge fler elever förutsättningar till förståelse. Mer om vad laborativa 

läromedel är och hur olika metoder för matematikundervisning kan se ut finns i 

litteraturavsnittet nedan.  

 

1.1.1 Bråkbegreppet 
Bråkbegreppet är ett grundläggande begrepp inom matematiken (Kilborn, 2013). Tal i 

bråkform är tal som skrivs i formen   där  kallas täljaren,  kallas nämnaren och strecket 

mellan täljaren och nämnaren kallas bråkstreck (Nationalencyklopedin, 2018). För att kunna 

skapa en förståelse för talets storlek förutsätter man att nämnaren aldrig kan vara 0. Alla tal 

som kan uttryckas som ett bråk med heltal, till exempel , utgör de rationella talen. Bråk 

förutsätts vara just bråk av heltal, detta kan jämföras med engelskans fractions där inte detta 

krav ställs (Ahl & Helenius, 2018). Ett stambråk är ett bråktal med täljaren  = 1, till exempel 

, och ett tal i blandad form är ett tal som skrivs med både heltal och bråktal, till exempel 2 . 

Att förstå bråk är en sätt att förstå tals storlek och proportioner, vilket är en förutsättning för 

utveckling av en matematisk förståelse. Tal i bråkform är ett sätt att beskriva ett förhållande, 

bråket är ett del/helhet-förhållande (Ahl & Helenius, 2018). Bråk kan beskriva många olika 

förhållanden. Då det introduceras på lågstadiet handlar det framförallt om en del av en helhet, 

till exempel en fjärdedel av en tårta eller hälften av ett äpple, helheten är då en konkret 

mängd. Därefter beskrivs även bråk som del av ett antal, så som en tredjedel av nio, helheten 

är då en diskret mängd (Lindgren, Wallin & Sönnerhed, 2012). Genom denna progression går 

bråket från något konkret till något abstrakt (Löwing, 2006).   

 

1.2 Litteraturgenomgång 

Till följd av den nedåtgående trend för måluppfyllelse inom matematik som skett under de 

senaste decennierna har stora satsningar genomförts för att bryta den. Det har resulterat i en 

stor mängd forskning där olika teorier kring vad som orsakat denna nedgång i måluppfyllelse 

och hur matematikundervisning, läromedel och så vidare kan utvecklas för att uppnå 

förbättring. Nedan sammanfattas några av de studier som starkast relateras till syftet med 

denna studie; att undersöka förutsättningarna för att förbättra förståelsen för bråkbegreppet.      

 

1.2.1 Matematikundervisning  
Matematik är ett traditionsbundet ämne och arbetssättet för hur det undervisas har inte 

förändrats mycket sedan allmän skolplikt infördes i Sverige. Syftet med ämnet är enligt 

Skolverket (2017) att eleverna ska utveckla kunskaper om hur matematik kan användas i 

vardagslivet och att det ska ge förutsättningar för en förmåga att fatta välgrundade beslut för 

ett deltagande i samhällets avgörande processer. Förutom att undervisningen ska innehålla de 

matematiska färdigheter som vardagslivet fordrar ska den också bidra till att eleverna 

utvecklar ett intresse för matematiken och en tilltro till sin egen förmåga att använda 

matematik i olika situationer (Skolverket, 2017). Det är därför inte enbart undervisningens 

innehåll som är viktig för elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse utan även hur 

undervisningen går till, vilket material som används och hur kommunikationen är i 

klassrummet (Emanuelsson & Wallby, 2013).  
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   I och med att den rådande läroplanen infördes år 2011 fick språket en större betydelse även 

inom matematiken, förmågor så som att kunna resonera och argumentera kring matematik är 

nu del av kunskapskraven (Skolverket, 2017). Detta sätter en tydlig press på elevernas 

matematiska förståelse, det är inte tillräckligt att lära sig rutinmässiga metoder för beräkningar 

utan det krävs även en förståelse för samband för att eleven ska kunna föra ett matematiskt 

resonemang . För att en elev ska kunna utveckla dessa förmågor måste det finnas en balans 

mellan inlärning av metoder på rutin och en förståelse för hur, när och varför de används. 

Endast då kan målen som ställs i läroplanen uppnås. Emanuelsson och Wallby (2013) skriver i 

sin rapport om sambandet mellan hur undervisning bedrivs och på vilket sätt elevernas 

matematiska förmågor utvecklas. De menar att det traditionella lektionsupplägget, där 

eleverna främst arbetar självständigt med en lärobok, riskerar att förmedla matematik att 

endast handla just om att lösa förutbestämda problem som sedan kontrolleras med hjälp av ett 

facit, där oftast enbart ett enkelt svar presenteras. Detta leder inte till en utveckling av en 

resonerande förmåga och det ökar inte heller elevernas tilltro till den egna kapaciteten att lösa 

problem och argumentera för en ståndpunkt (Emanuelsson & Wallby, 2013).  

   Ett ytterligare problem med den traditionella undervisningsformen är att den inte utgår från 

vad undervisningen ska handla om, utan är sig lik vare sig det handlar om aritmetik, geometri 

eller sannolikhetslära. Löwing (2006) påpekar att detta tyder på bristande didaktiska förmågor 

hos den undervisande läraren. Då läraren inte har förankrade kunskaper om teorierna kring ett 

moments uppbyggnad kan denna inte utgå från elevernas förkunskaper och erfarenheter. Detta 

kan leda till onödiga missförstånd, att kunskapsluckor uppkommer och att man går miste om 

att väcka ett intresse hos elever som genom sin verklighetsuppfattning skulle kunna funnit 

praktiska användningsområden för momentet om möjlighet för detta givits. Löwing menar 

också att didaktiska färdigheter hos läraren innebär en förståelse för hur olika elever ser på 

olika problem. Detta innebär att läraren måste vara kompetent nog att kunna beskriva 

matematik på olika sätt och utifrån olika perspektiv. Under sin klassrumsstudie upptäckte hon 

att detta var en svårighet för många lärare då det kom till elevernas självständiga arbete i 

läroboken. Då eleverna bad om hjälp såg sällan läraren till att undersöka grunden till 

problemet utan lotsade istället eleven förbi svårigheten fram till ett svar på uppgiften. Läraren 

gick då miste om chansen att fördjupa sin egen förståelse för elevens förkunskap och 

tillgodosåg inte heller elevens behov av ytterligare förklaringar av momentet. Om lärare och 

elev istället tillsammans resonerat kring problemet kunde eleven själv upptäcka ett 

missförstånd hen hade eller kunnat fylla i eventuella kunskapsluckor som förbisetts tidigare. 

Då undervisningen i stor utsträckning utgår från ett läromedel med författade problem har 

dessutom läraren sagt ifrån sig en del av det didaktiska ansvaret till läroboksförfattaren. 

Denne har i sin tur inte någon möjlighet att anpassa texten till mer specifika elevgrupper än på 

en nationell nivå (Löwing, 2006).       

   Att svenska elevers resultat i matematik blir sämre är en trend som började redan under 

1980-talet och trots stora insatser för att vända denna utveckling och många försök att 

förbättra undervisningen gjorts sedan dess fortsätter i viss grad trenden än idag. Madeleine 

Löwing menar att detta beror på att det inte tagits hänsyn till det komplexa klimat som råder i 

ett klassrum och att det inte är lärarens perspektiv som varit utgångspunkt då problemen med 

undervisningen ska beskrivas och förstås (Löwing, 2006). Det finns också flera som menar att 

det finns en konflikt mellan de mätbara, summativa resultat som används då jämförelser av 

kunskaper genomförs och den strävan att arbeta mer med formativ bedömning som finns i 

skolan idag. Samtidigt som lärare får i uppgift att arbete formativt med bedömning, som ska 

leda till vidare lärande, måste de också presentera summativa resultat för att bevisa att ett 

lärande redan skett (Lundahl, 2014). Detta är en tidskrävande process som kan hindra lärare 

från att ägna sig åt utveckling av undervisningsmetoder som skulle kunna öka lärandet bland 

eleverna.  
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   Inom matematiken är bråk ett ämnesområde elever under en längre tid uppvisat svårigheter 

för att lära sig och förstå. För att motverka denna utveckling infördes en tydligare reglering 

för när bråkbegreppet skulle introduceras i den senaste läroplanen som började gälla år 2011. 

Enligt läroplanen, Lgr11, ska bråk introduceras redan på lågstadiet (Skolverket, 2017). All 

matematik som presenteras för elever i så låg ålder behöver konkretiseras för att dem ska ha 

möjlighet att förstå den. Bråkundervisningen har dock traditionellt sett varit mer formell och 

abstrakt vilket Kilborn (2013) ser som en orsak till varför bråkundervisningen fått allt mindre 

utrymme under 2000-talet. Han menar att bråkbegreppet är ett grundläggande begrepp inom 

matematiken och en förutsättning för att elever ska ha möjlighet att under skolans senare år 

lära sig förstå algebra. Kilborn påpekar även att bråk inte enbart är något som behandlas inom 

det egna ämnesområdet utan något som dyker upp inom många olika matematikområden, till 

exempel i olika formler, som termer i lösningar av ekvationer, i ekvationssystem och i 

sannolikhetslära. Det innebär att de elever som inte fått möjligheten att utveckla sina 

bråkkunskaper i tid får stora problem då de når grundskolans senare år och gymnasiet. Att 

prioritera bort bråkbegreppet för att det för stunden anses svårt är inte att göra eleverna en 

tjänst, istället skapar det större svårigheter för dem senare (Kilborn, 2013).  

   Enligt Skolverket ska det också i grundskolans matematikundervisning ske en progression 

genom talsystemets utveckling. Bråk utgör de rationella talen vars egenskaper ska studeras på 

mellanstadiet. På högstadiet går undervisningen vidare för att omfatta även de reella talen och 

på gymnasiet introduceras de komplexa talen (Skolverket, 2017). Att skapa sig en förståelse 

för denna utveckling och inse bråktalens betydelse för talsystemets konstruktion är viktigt för 

en övergripande matematisk förståelse. Att förstå bråk är dessutom ett sätt att förstå 

proportionalitet och matematiska förhållanden, vilket är en väldigt stor del av matematiken. 

Efter en analys av nationella prov i årskurs 9 fastslogs att 70 % av uppgifterna kunde lösas om 

eleven hade förståelse för förhållanden och olika slags proportionella resonemang (Ahl & 

Helenius, 2018).                  

 

1.2.2 Läromedel 
Läromedel är det material som används i undervisningen för att förenkla lärandeprocessen. 

Inom matematiken är det mest givna läromedlet läroboken som oftast innehåller instruktioner, 

lösta exempeluppgifter och problemuppgifter för eleverna att lösa. Svenska läromedel är 

läromedelföretagens branschorganisation och de har tillsammans med sina medlemmar tagit 

fram en kvalitetspolicy som ska säkerställa kvaliteten för läromedel som används i 

undervisningen. Den säger bland annat att läromedlen ska innehålla det läroplanens centrala 

innehåll för ämnet anför och att de ska innehålla anpassade svårighetsgrader och en 

progression för lärandet. Kvalitetspolicyn sätter dessutom krav på värden och värderingar, 

struktur, kunskap och tillgänglighet (Svenska läromedel, 2018). Vilka läromedel som finns 

tillgängliga och hur de används är sedan upp till varje kommun, skola och lärare.   

   Att använda läroböcker regelbundet i undervisningen ger eleverna möjlighet att se 

progression i sitt eget lärande och ger matematiken ett sammanhang, det menar 

utbildningsforskaren Tim Oates (Lindgren, 2017). Bra läroböcker säkerställer validiteten i 

undervisningen, dem ser till att att eleverna lär sig det de enligt Skolverket ska lära sig. Dessa 

läroböcker stöttar lärare i det undervisande arbetet, de förtydligar och fungerar som en 

förmedlare av läroplanen och är därför även ett sätt att nå likvärdighet mellan olika skolor 

(Lindgren, 2017). Just likvärdighet och jämlikhet är viktigt i skolan. Enligt Skolverket ska det 

inte ha någon betydelse för eleven vilken skola den går på, ändå är det upp till varje enskild 

kommun att bestämma över hur ekonomin för skolorna ska se ut. Detta får betydelse inte 

minst när det gäller läromedel, år 2016 varierade summan som fick användas till läromedel 

mellan 300 och 1900 kronor per elev. Läromedel är en stor och viktig del av undervisningen, 
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dessa stora skillnader mellan olika kommuner ger skolor helt olika förutsättningar för hur de 

kan bedriva sin undervisning (Lindgren, 2017).     

   Matteboken har varit det centrala läromedlet inom matematikundervisningen under lång tid. 

Den är en viktig del av den traditionella undervisningsmetoden inom matematik, nämligen att 

eleverna arbetar individuellt i sina böcker medan läraren hjälper de elever som får problem. 

Detta är en individualisering som syftar till att ge var och en av eleverna möjlighet att 

utveckla sina kunskaper i sin egen takt (Löwing, 2006). Att detta är det vanligaste sättet att 

arbeta med matematik har gjort att ämnet av många anses vara enformigt och tråkigt. Denna 

åsikt har även spillt över på läroboken och det finns idag en utbredd "antilärobok-syn" där 

lärare som använder matematikböcker anses vara dåliga då de oengagerat tröskar igenom 

bokens olika moment. Oates menar att detta har med postmodernismens tankar kring hur all 

kunskap är relativ att göra. Han menar att det även är dessa tankar som lett till minskad 

utantillkunskap, det tycks oviktigt då all information alltid finns tillgänglig på internet 

(Lindgren, 2017). Men att lära sig saker utantill är ett sätt för oss människor att träna vårt 

minne, vilket är viktigt i så många fler livssituationer än enbart inom skolan.   

   I flera läroböcker har bråkformen av rationella tal fått stryka på foten för att ge plats åt tal i 

decimalform. Kilborn (2013) förmodar att detta är ett försök att underlätta för de lägre 

presterande eleverna då det ger att vissa moment, som bråktalens räkneregler, kan förbises. 

Han anser dock att detta innebär stora problem för eleverna längre fram i sin skolgång. 

Användningen av decimalformen döljer bara problemet för stunden men leder ofta till större 

svårigheter längre fram (Kilborn, 2013). Hur läroboksförfattare väljer att formulera sig kan 

också hamna i konflikt med hur läraren väljer att undervisa. Löwing (2006) visar detta med ett 

exempel där en lärare som anser att metoder för bråkräkning är viktiga att lär sig medan 

författaren till den lärobok som användes i klassen hade en annan uppfattning. Enligt bokens 

instruktioner skulle bara additioner och subtraktioner av bråk genomföras då nämnaren var 

lika, annars skulle talen skrivas om i decimalform innan operationen genomfördes. Läraren 

däremot ansåg att eleverna borde lära sig att förlänga och förkorta bråk för att på så sätt uppnå 

lika nämnare. Denna konflikt gjorde eleverna förvirrade då de på egen hand skulle avgöra 

vilken metod som var den rätta (Löwing, 2006).   

 

1.2.3 Laborativ undervisning 
Med laborativ undervisning och laborativa läromedel menas sådant som skiljer sig från mer 

traditionella undervisningsmetoder och läroböcker. Ofta handlar det framförallt om att 

konkretisera olika matematiska begrepp och formler, att utgå från elevernas erfarenheter och 

på så sätt närma sig elevernas verklighetsuppfattning. Det primära målet med att konkretisera 

undervisningen är att utveckla kommunikationen i klassrummet och därmed förebygga 

inlärningen (Löwing, 2006). För elever i lägre åldrar är det viktigt för deras förståelse att det 

finns något konkret att ta på, något som de kan vrida och vända på som kan ge de nya 

begreppen ett sammanhang. Det talar också till elevernas kognitiva förmåga att i 

undervisningen använda sig av olika former och färger, dessutom kan kunskapen befästas 

med fler sinnen än enbart syn och hörsel.  

   Det finns studier som visar på att ett mer laborativt arbetssätt i matematikundervisningen 

kan ge bredare och mer användbara kunskaper än det mer traditionsenliga metoderna. En 

studie i England visade att de elever som arbetade mer projektorienterat presterade bättre än 

de elever som undervisades med traditionella metoder. Den mest betydande skillnaden 

beskrevs vara vilken typ av kunskap som eleverna tog till sig. De elever som undervisades 

med traditionella metoder lärde sig statiska och passiva kunskaper som enbart kunde 

användas inom skolarbetet. De elever som arbetade med projekt fick istället tillgång till ett 

mer dynamiskt och flexibelt lärande. Det visade sig även att dessa elever hyste större tilltro 

till sin egen förmåga att använda matematik och att de såg matematiken som en del av det 
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vardagliga livet och som ett verktyg med vilket de kunde förstå sin omvärld (Emanuelsson & 

Wallby, 2013).   

   Det finns mängder av olika verktyg och material att använda för att konkretisera 

matematikundervisningen, men det är fortfarande lärarens ansvar att de används på ett 

givande sätt. Löwing (2006) menar att det är allt för vanligt att laborativa läromedel ges för 

stort förtroende i sig självt och att konkretisering bara blivit ett synonym för sysselsättning. 

Hon menar att det finns en övertro på konkreta material och att många lärare misstar sina 

elever som engagerade och förstående enbart beroende av att de är fysiskt aktiva. Målet med 

konkretisering och användning av laborativa material är att få eleverna att förstå så att de även 

kan bilda sig en abstrakt uppfattning av matematiken. Det är inte tillräckligt att eleverna ser 

att innehållet i en kona kan tömmas tre gånger i en cylinder med samma basyta och höjd, de 

måste förstå att detta förhållande gäller för alla konor och cylindrar. Det krävs därför både 

teoretiskt kunnande och eftertanke för att konkretisera matematik på ett givande sätt och det 

är återigen viktigt att först fastställa vad som ska konkretiseras innan man bestämmer vilken 

metod som ska användas för att göra det (Löwing, 2006).  

1.3 Teoretiska förutsättningar för bråkundervisning 

Genom att sammanställa de teorier som tagits fram i den forskning som sammanfattats ovan 

bildas de teoretiska förutsättningarna för hur bråkundervisning kan utvecklas för att öka 

elevers måluppfyllelse. Teorierna bygger på de kritiska aspekter som finns vid undervisning 

av bråk, vanliga missförstånd hos elever och orsaken till varför just bråkbegreppet är ett 

ämnesområde inom matematiken som många har svårigheter med. Nedan följer en kortfattad 

sådan sammanställning som även får fungera som ett teoretiskt perspektiv i denna studie. 

Dessa teorier vägleder analysen av läromedel och ligger även till grund för de intervjuer som 

genomförts med undervisande lärare i matematik. 

   Förståelse för vad ett bråk är. Bråktal är en av de första nya former at tal som elever stöter 

på efter att de bekantat sig med de naturliga talen. Därför är det vanligt att elever ser de två 

symbolerna i ett bråktal, täljaren och nämnaren, som två separata naturliga tal utan samband 

och inte som två symboler som tillsammans representerar ett tal (Lindgren, Wallin & 

Sönnerhed, 2012). För elever i unga åldrar är detta nya sätt att uttrycka tal på abstrakt och det 

finns då en vilja att konkretisera detta och närma sig elevernas erfarenheter och 

förståelsevärld. Detta görs ofta genom bilder men steget mellan den konkreta bilden och det 

abstrakta bråktalet är för många elever allt för stort.  

   Del av helhet och del av antal. Till en början arbetar elever främst med bråk som del av en 

helhet, till exempel en tårta som delas i åttondelar, detta kallas för en konkret mängd. Men 

bråk kan också representera en del av ett antal, detta är en diskret mängd. Många elever har 

svårt att förstå skillnaden mellan dessa. Den viktigaste skillnaden att förstå är att när det är 

konkreta mängder som studeras ska alla bråkdelar vara lika stora och när det är diskreta 

mängder ska bråkdelarna innehålla lika många objekt (Lindgren, Wallin & Sönnerhed, 2012).  

   Storleksordna bråk. Många elever har svårigheter med att förstå täljarens och nämnarens 

betydelse och hur de förhåller sig till varandra och till helheten. Eleven ser då täljaren och 

nämnaren som två separata tal och inte som en representation av en andel. Detta leder till 

exempel till att täljarens storlek jämförs med nämnarens storlek och inte med helheten (Son, 

2011). Detta kan till exempel leda till att eleven ser nämnaren som det antal varje indelning av 

det hela ska innehålla, och inte det antal indelningar av det hela som nämnaren faktiskt står 

för. Ytterligare en orsak till varför elever har svårt att förstå täljarens och nämnarens olika 

betydelse är att arbete med bråk ofta inleds med stambråk där täljaren är 1 och därför inte får 

någon betydelse vid storleksjämförelse med andra stambråk (Kullberg & Runesson, 2013).  

   Bråktalet ses som en division. Bråkbegreppet anses av många vara avancerat vilket gör att 

det ibland undviks för att underlätta elevernas arbete. Då kan bråktalet istället ses som en 



 9 

division som kan beräknas till ett decimaltal som används istället för bråktalet (Kilborn, 

2013). Att bråktal ses som en division kan också kopplas samman med konkreta och diskreta 

mängder. Bråktal som representerar en del av en helhet är en form av delningsdivision medan 

bråktal som representerar en del av ett antal är en innehållsdivision (Löwing, 2006). På 

samma sätt som vid bråkräkning är arbeta med konkreta mängder, alltså delningsdivision, 

vanligare i divisionsundervisningen än arbeta med diskreta mängder, alltså innehållsdivision.     

   Bråk-, decimal- och procentform. Då bråktalen ses som en division som kan beräknas till ett 

tal i decimalform undermineras bråkformens betydelse. Kilborn (2013) menar att detta är 

felaktigt, tal i bråkform bör överordnas tal i decimal- och procentform då dessa former endast 

kan uttrycka tal i hundradelar medan bråkformen är långt mer flexibel. Det är också viktigt att 

förstå när tal i bråkform är mer exakt än det "uträknade" decimaltalet, till exempel i 

jämförelsen mellan ⅓ och 0,33.    

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbe är att undersöka hur bråkundervisningen ser ut, vilka läromedel 

som används och hur fördelningen är mellan metod och förståelse. Genom att studera 

lektionsupplägg och undervisningsmetoder söks svaret på om undervisningen leder till 

elevernas bristande kunskaper om bråk eller om det finns andra faktorer som spelar in. Jag vill 

även undersöka om lärare anser att de läromedel som används ger dem tillräckliga verkyg i 

undervisningen för att hjälpa eleverna nå läroplanens mål och om de anser att det finns 

utrymma att prova alternativa läromedel och undervisningsstilar. De frågeställningar som 

kommer fungera som utgångspunkt för min studie är: 

 

• Hur ser fördelningen ut mellan metodundervisning och resonerande diskussioner i     

   bråkundervisningen och i ett antal populära läroböcker? 

• Vilka är, enligt lärare, förutsättningarna för elever på mellan- och högstadiet att lära sig 

förstå bråkbegreppet och hur ska de stöttas för att nå dit? 
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2. METOD 
Avsikten med detta arbete är att studera undervisningen av bråk i grundskolan för att 

undersöka teorierna om varför elever har svårigheter med just detta ämnesområde. 

Undersökningen kommer att bygga på analys av läromedel, didaktikers teorier och 

undervisande lärares uppfattningar om elevers lärande och undervisningens uppförande. 

Därför kommer resultatet av undersökningen bygga främst på kvalitativ data där orden står i 

fokus. Det kommer emellertid även ges utrymme för kvantitativ data för att underlätta direkta 

jämförelser, exempelvis mellan olika läromedel (Bryman, 2011). Nedan beskrivs hur arbetet 

med denna studie förlöpt med urval, datainsamling, analys och etiska aspekter. En diskussion 

kring arbetets måluppfyllelse och tillförlitlighet återfinns tillsammans med den övergripande 

analysen av arbetet i diskussionsavsnittet.     

2.1 Urval 

Resultatet av denna studie bygger på tre olika delar; läroböcker, bråkundervisningens 

uppförande och hur olika typer av läromedel används. För dessa tre delar har urvalet gjorts på 

något olika sätt. För den del som handlar om läroböcker var huvudsaken att den analys som 

genomfördes skulle vara relevant för hur läroböcker används i undervisningen. Därför har de 

böcker som används mest i undervisningen inom min hemkommun använts. Dessa böcker är 

dessutom frekvent använda i resten av landet, vilket gör urvalet relevant och tillförlitligt. De 

böcker som valdes ut för analys var MatteDirekt Borgen 4B och 6B, Prisma Formula 

Matematik 4 och 5, MatteDirekt 7 och 8 och Prio matematik 8 och 9. 

   Den andra delen av arbetet handlar om laborativa undervisningsmetoder och läromedel, hur 

dessa utvecklas och hur de enligt pedagogernas teorier ska användas i undervisningen för att 

höja elevernas måluppfyllelse. Denna del av resultatet bygger på kvalitativ data, som syftar 

till att beskriva pedagogers teoretiska tanke bakom utvecklingen av laborativa läromedel som 

konkretiserar matematiken och hur dessa ska underlätta elevernas arbete. Den kvalitativa 

datan kommer både från teorier som presenterats i olika forskningsartiklar och på intervjuer 

med lärare som undervisar i matematik på grundskolan. För att visa hur, och till vilken 

utsträckning, laborativa läromedel används i undervisningen har jag tagit hjälp av skolorna i 

min hemkommunen, där de intervjuade lärarna undervisar.   

   Den tredje delan av studien beskriver hur undervisningen av bråk ser ut och hur läromedel, 

både de traditionella läroböckerna och de laborativa, kommer till användning. Här presenteras 

lärarens uppfattning om varför undervisningen ser ut som den gör, hur adekvata olika 

läromedel är för att hjälpa eleverna i sin utveckling och vilka svårigheter dem ser med att 

undervisa inom bråkbegreppet. De lärare som deltagit i undersökningen är undervisande 

lärare i matematik på grundskolan i min hemkommun. Totalt har tre lärare intervjuats och 

dem undervisar i årskurs 4-9.   

2.2 Metoder för datainsamling 

För att samla in den data som presenteras i resultatavsnittet har ett antal olika metoder 

använts. För analysen av läroböcker har en textstudie genomförts för att möjliggöra 

beskrivningar och jämförelser av olika läroböcker. Denna del av arbetet är komparativt då 

målet är att jämföra olika läromedel med varandra, vilka förmågor som kan utvecklas genom 

arbete med dessa läromedel, jämföra innehållet med läroplanen och hur dessa läromedel 

stämmer överens med de teorier som finns kring inlärning av bråk (Johansson & Svedner, 

2001). För textstudien skapade jag ett protokoll för att möjliggöra jämförelsen mellan de olika 

läroböckerna, detta protokoll innehåller både specifika frågor för att besvara hela studiens 

frågeställning och vedertagna modeller för textanalys, protokollet återfinns i bilaga 1 nedan. 
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För analysen av läromedel var det huvudsakliga målet att undersöka balansen mellan metod 

och förståelse i undervisningen, därför har Lithners (2008) modell för matematiskt 

resonemang använts som ramverk för detta. Genom att dela upp det matematiska tänkandet i 

imitativt och kreativt resonemang har Lithner skapat två baser för kategorisering av 

matematiska problemuppgifter. Att använda sig av imitativa resonemang (IR) innebär att 

eleven har kunskaper om en inlärd procedur som kan användas för att lösa en uppgift. Denna 

typ av resonemang kräver inget nytänkande utan handlar om, som namnet antyder, att imitera 

sedan tidigare färdiga lösningar. Imitativa resonemang delas upp i memorerat resonemang 

(MR) och algoritmresonemang (AR). MR uppfyller följande krav: 

 
1. Valet av strategi görs genom att minnas ett fullständigt svar. 

2. Utförandet av strategin utgörs enbart av att skriva detta svar.  

(Lithner, 2008, s. 258, egen översättning) 

 

MR innebär således att minnas och kopiera direkta fakta och bevis, till exempel hur många 

tiondelar 30 cl är av en liter. En elev kan lösa en sådan uppgift genom att memorera en tabell 

men behöver ingen direkt förståelse för sambandet mellan cl, dl och l (Lithner, 2008). AR ska 

istället uppfylla följande: 

  
1. Valet av strategi görs genom att minnas en algoritm som löser problemet. Argumenten för den 

algoritm som används kan se olika ut men det finns inga krav på att skapa en ny metod för att lösa 

problemet. 

2. Den kvarstående resonerande delen av strategin är trivialt för eleven, endast ett slarvfel kan 

hindra svaret från att vara rätt. 

(Lithner, 2008, s. 259, egen översättning) 

 

Med AR krävs att en elev har memorerat en metod för att lösa ett problem och det är relativt 

givet vilken metod som bör användas. Det kan till exempel handla om addition av två bråk 

med olika nämnare. Eleven har memorerat hur hen ska gå till väga för att lösa uppgiften men 

behöver inte på några andra sätt kunna argumentera för varför svaret är rätt. Den memorerade 

metoden fungerar och svaret som uppnås är korrekt så länge eleven utför den på rätt sätt 

(Lithner, 2008). Kreativt resonemang (CR) å andra sidan kräver nytänkande och att eleven tar 

användning av olika matematiska kunskaper och kan resonera sig fram till en metod som kan 

lösa uppgiften. CR uppfyller följande: 

 
1. Nyhet. En ny (för eleven) resonemangsprocess skapas, eller en glömd återskapas. 

2. Rimlighet. Det finns argument som stödjer den valda strategin och/eller en tillämpning av 

strategin som visar att lösningen är korrekt eller rimlig. 

3. Matematisk stomme. Argumenten är förankrade i verkliga matematiska egenskaper för de 

komponenter som utgör resonemanget. 

(Lithner, 2008, s. 266, egen översättning) 

 

För CR krävs att eleven har en förståelse för olika matematiska samband och kan resonera 

utifrån olika perspektiv för att lösa en uppgift. Med CR kan eleven lösa problem av typer som 

inte tidigare lösts och som kräver en längre tankeprocess än uppgifter som kan lösas med IR  

(Lithner, 2008). Med hjälp av Lithners ramverk är det möjligt att dela upp läroböckernas 

uppgifter i kategorier av metodundervisning, IR, och förståelseundervisning, CR, och på så 

sätt bilda en uppfattning av hur denna fördelning ser ut.       

   För att besvara frågeställningen om bråkundervisningens förutsättningar har ett antal 

intervjuer genomförts. Då syftet med detta är att jämföra undervisande lärares uppfattningar 

med didaktikers teorier kring inlärning är det semistrukturerade, kvalitativa intervjuer som 

genomförts. Vid en sådan intervju finns fasta frågeområden men utifrån dem har informanten 

möjlighet att styra samtalet utifrån sina uppfattningar och vad hen anser vara betydelsefullt 
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inom området. Syftet med denna intervjuform är att informanten ska kunna ge så uttömmande 

svar som möjligt (Johansson & Svedner, 2001). I en semistrukturerad intervju för forskaren 

och deltagaren ett samtal där deltagaren har möjlighet att styra den information som ges, på så 

sätt kan dessutom nya aspekter av problemet upptäckas av forskaren. Genom att använda 

olika metoder för datainsamling är det möjligt att inte enbart jämföra olika läromedel i dess 

utformning utan även hur de fungerar i den praktiska undervisningen (Johansson & Svedner, 

2001).   

2.3 Procedur 

Vid textanalysen av läroböckerna var syftet att undersöka balansen mellan metod och 

förståelse. Det var därför framförallt viktigt att undersöka vad böckerna innehöll och vad det 

inte innehöll, vilka ord och begrepp som används i texterna och vad texterna säger indirekt 

(Johansson & Svedner, 2001). Syftet med denna del av arbetet var att skapa en jämförelse 

mellan olika läroböcker men även att kunna jämföra bråkbegreppets framställning i läromedel 

med de teorier som finns om elevers inlärning av bråk. För att kunna genomföra denna 

jämförelse var det viktigt att strukturera analysen efter tematiska kategorier med fokus på 

skillnaden mellan metodinlärning och förståelse genom matematiska resonemang (Johansson 

& Svedner, 2001). Det ramverk som användes beskrivs ovan och det utgår från olika typer av 

matematiskt resonemang. De böcker som valdes ut till analysen tillhör tre olika bokserier från 

två olika förlag, böckerna valdes eftersom det är dessa böcker som används i undervisningen i 

min hemkommun vilket möjliggjorde en diskussion kring dem med de lärare jag intervjuat. 

Dessa böcker är dessutom frekvent använda i hela landet och bör därför väl representera hur 

läroböcker i matematik ser ut och används utifrån läroplanen (Skolverket, 2017).    

   Stor del av den data som presenteras i resultatavsnittet har samlats in genom kvalitativa 

intervjuer som gjorts med undervisande lärare. Alla som deltagit har gett sitt godkännande till 

deltagande och mottagit ett informationsbrev där det tydligt framgår vad arbetat handlar om 

och syftar till och hur den eventuella information dem lämnar kommer att användas. Detta 

brev kan återfinnas bland bilagorna i slutet av denna uppsats. Alla intervjuer som genomförts 

har gjorts enskilda med en deltagare åt gången, under fysiska möten och med kompletterande 

e-mail. De intervjuer som genomförts har spelats in och till viss del transkriberats. Att 

intervjuerna spelades in var för att möjliggöra ett väl flytande samtal mellan mig och 

deltagarna under intervjuerna och för att tonfall, pauseringar och samtalets gång kan vara 

viktiga för att förstå vad som sägs. De delar av intervjuerna som transkriberats i sin helhet är 

de delar var ifrån citat till resultatavsnittet tagits, detta för att göra informanterna helt rättvisa i 

framställningen av deras ord (Johansson & Svedner, 2001).    

2.4 Metoder för analys 

För att analysera den data som samlats in under den här studien har jag främst utgått ifrån ett 

komparativt synsätt där undersökningens resultat jämförs med den forskning som presenteras 

i litteraturgenomgången. Vid analys av texter är det viktigt att finna tematiska kategorier för 

att arbetet ska bli systematiskt och tydligt (Johansson & Sverdner, 2001). I min analys är de 

huvudsakliga kategorierna metod och förståelse och jag har använt mig av Lithners (2008) 

ramverk för matematiskt resonemang i arbetet med läromedel. Utöver det är de huvudsakliga 

kategorierna för läromedelsanalysen hur bråkbegreppet framställs, om bråktal presenteras som 

rationella tal och vilken roll dessa spelar för talsystemets utveckling och till vilken grad 

läroböckerna stämmer överens med den gällande läroplanen. Analysen av läromedel är en 

innehållsanalys och kodningen, kategoriseringen, av datan är den viktigaste delen, detta ger 

ett kvantitativt resultat som möjliggör tydliga jämförelser (Bryman, 2011). För denna studie 

har detta främst inneburit att samtliga problemuppgifter i läroböckerna har kategoriserats efter 

vilken typ av matematiskt resonemang som krävs för en korrekt lösning enligt Lithners 
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ramverk (2008). Sedan har även böckernas övriga egenskaper studerats utifrån fastställda ja- 

och nejfrågor. Protokollet för analysen återfinns bland bilagorna nedan.    

   Intervjuerna som genomförts har spelats in, delvis transkriberats och kategoriserats utifrån 

de teman som berörs under samtalen. Fem olika kategorier bildades och utifrån dessa 

presenteras citaten i resultatavsnittet. Det är även utifrån dessa fem kategorier som analysen 

av intervjuerna genomförts. Denna analys är delvis induktiv då resultatet jämförs med 

fastställda teorier kring bråkundervisning och elevers inlärning av bråkbegreppet (Bryman, 

2011). Vid intervjuer som de som genomförts för denna studie är det viktigt att som forskare 

försöka förstå deltagaren och se på problemet utifrån dennes perspektiv. Detta är ett 

hermeneutiskt synsätt där tolkning av data utifrån informantens perspektiv står i fokus 

(Bryman, 2011). I resultat- och diskussionsavsnittet vävs data från de två olika metoderna 

samman för att skapa en nyanserad bild av studiens resultat och slutsatser.     

2.5 Etiska aspekter 

Att förhålla sig till de etiska aspekterna av forskningsarbete är viktigt. Då denna studie till 

viss del bygger på olika personers uppfattningar och teorier kring en frågeställning är det 

speciellt viktigt att det tydligt framgår vad arbetet syftar till och hur den information 

deltagarna lämnar ska användas. Då en intervju ska genomföras är det flera olika etiska 

aspekter som måste beaktas. Fyra huvudsakliga aspekter är samtyckesaspekten, 

konfidentialitetsaspekten, informationsaspekten och nyttjandeaspekten. De två först nämnda 

aspekterna handlar om hur alla som deltar gör det av fri vilja och att deras deltagande kommer 

att behandlas konfidentiellt. De två senare beskriver hur alla som deltar i undersökningen ska 

vara väl informerade om vad studien handlar om och hur datan kommer användas (Dahlin, 

2015). Alla som deltar i arbetet har fått möjlighet att ta del av information om studien och gett 

sitt samtycke till att delta. Det ska också finnas möjlighet för deltagarna att när de vill avbryta 

samarbetet (Johansson & Svedner, 2001). Deltagarna i denna studie har till så stor grad som 

möjligt kunnat vara anonyma, detta säkras genom kodade intervjuer, kontrollerat 

tillvaratagande av information och säker arkivering av all data som hör till undersökningen. 
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3. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultatet av studien. Den data som samlats in genom olika metoder 

kommer att blandas och presenteras beroende på hur den kopplas samman med teorierna kring 

undervisning och inlärning av bråk. Kapitlet är därför indelat i ett antal avsnitt där jag först 

fokuserar på undervisningen av bråk, sedan på läromedlen och till sist möjligheterna till att 

använda laborativa metoder och vad detta kan ha för betydelse för elevernas inlärning av 

bråkbegreppet. Med detta resultat söker jag svar på mina frågeställningar; 1. Hur ser 

fördelningen ut mellan metodundervisning och resonerande diskussioner i bråkunder-

visningen och i ett antal populära läroböcker? Och 2. Vilka är, enligt lärare, förutsättningarna 

för elever på mellan- och högstadiet att lära sig förstå bråkbegreppet och hur ska de stöttas för 

att nå dit? I nästa kapitel diskuteras om detta syfte uppnåtts och vilka slutsatser som kan dras 

utifrån resultatet och hur väl de stämmer överens med de teoretiska förutsättningarna för 

bråkundervisning. Vidare kommer jag referera till de böcker som analyserats och till de 

intervjuer som genomförts. De tre lärare som deltagit i studien kommer att refereras till under 

kodnamnen lärare 1, lärare 2 och lärare 3.  

3.1 Att undervisa i bråk 

Bråk, att dela och fördela, är något av det första som införs i barns matematiska tänkande, det 

görs redan på förskolan. Lärare 1 berättar: Bråktänket finns redan på förskolan, man pratar 

kvartar och halvor rätt strukturerat vid fruktstunder och så redan då. Det har barn en bra 

uppfattning om... Det är samma med antal, byter man ut det mot geléråttor har unga barn 

inga svårigheter med att dela lika. Att tänka delar och fördelning är alltså något barn lär sig 

tidigt och det finns en strukturerad tanke med detta redan på förskolan. Lärare 1 belyser även 

en annan viktig sak; hur viktigt det är att utgå från elevernas erfarenheter och förståelsevärld. 

Då det handlar om något som de är intresserade av, något de vill ha eller något de kan förhålla 

sig till blir det lättare för dem att förstå. Under hela grundskolan ska det ske en progression 

där bråkbegreppet ska finnas med i undervisningen på alla stadier. Lärare 3 beskriver;  

 

Bråk är överallt, samband, förhållanden... Bråk är en otroligt central del, kolla bara på 

skala, där har du det. I sannolikhet, ekvationslösning med förkortning, det är förlängning och 

förkortning hela vägen... Uppgiften på mellan- och högstadiet är att koppla det abstrakta 

språket till elevernas konkreta kunnande... Problemet är kopplingen mellan det konkreta och 

det abstrakta.   

 

Trots denna uppfattning av att bråkbegreppet är viktigt och den tydliga progressionen genom 

elevernas hela skolgång har många elever stora svårigheter med just detta. Lärare 2 berättar;  

 

Bråk ställer alltid till med problem, det är svårt. Grunderna brukar inte vara så svårt, dela på 

pizzor och så vidare. Men så fort det blir abstrakt blir det svårt, alla beräkningar med bråk är 

svårt... Bråkräkning är det som ställer till med mest problem på hela grundskolan.  

 

Det framgår också att många av det dokumenterade svårigheter som forskning visar på är 

vanliga även bland dessa lärares elever. Lärare 2 berättar; Nämnaren och täljarens betydelse 

är svårt, [eleverna] kollar mest på nämnaren... svårt att förstå vad symbolerna i bråket står 

för, att det är två siffror [täljare och nämnare] men ett tal... man måste förstå vad som är 

helheten och vad som är delarna... Att se att 2/6 är samma som 1/3 är svårt för många, både 

2 och 6 är ju större än 1 och 3. Problemet att förstå bråkets representation av ett tal finns även 

bland äldre elever, lärare 3 förklarar; Att multiplicera och förstå att 2 • 1/3 inte är samma sak 
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som 2 hela och 1/3, utan att det innebär två stycken tredjedelar, 1/3 + 1/3... eleverna 

behandlar inte bråket som ett vanligt tal.  

   Lärare 1 beskriver också elevernas svårigheter; Ju högre siffror desto större är talet [är en 

vanlig missuppfattning]... Rätt avancerat i 5an, mycket förkortning och förlängning... sedan 

kommer addition och subtraktion. Där kan det va lite svårigheter med att delarna måste vara 

lika stora, ibland plussas nämnarna också ihop, då har dom [eleverna] ju inte förstått. 

   En sak som tycks ställa till med bekymmer för elever i alla åldrar är dock något som inte 

beskrivs i den forskning som ligger till grund för den teoretiska utgångspunkten för den här 

studien, nämligen multiplikationstabellerna. Samtliga lärare som intervjuats vittnar om att 

detta är en utantillkunskap som elever inte längre har idag. Att ha en god talförståelse och att 

kunna multiplikationstabellerna är viktigt för att eleverna ska kunna förstå bråkbegreppet och 

för att de ska kunna använda tal i bråkform i beräkningar. Lärare 3 förklarar; När jag fick den 

uppfattningen, att bråk är så viktigt, förstod jag också hur viktig multiplikationstabellen är, 

eleverna måste kunna det, annars går det inte. Lärare 1 ger ett exempel på hur detta visar sig i 

undervisningen; I läroboken står det att dom ska se vad dom behöver [förlänga/förkorta 

med], dom som inte kan multiplikationstabellerna kan inte se... Lärare 2 berättar också att; 

 

... tex "man ska se" hur tal förlängs, multiplikationstabellerna ska sitta och eleverna ska 

kunna se hur tal hör ihop med multiplikation. Man [eleverna] måste förstå vad som är 

helheten och vad som är delarna. Har dom inte grundförståelse, talförståelse och 

multiplikationstabellerna så går det inte. 

 

Det finns således problem från andra ämnesområden som ställer till det för eleverna i deras 

inlärning av bråkbegreppet. Alla tre lärare upplever dessutom att det just i detta skett en 

förändring under de senaste 10-15 åren, eleverna har blivit sämre på utantillkunskaper och på 

att färdighetsträna. Det tycks finnas en svårighet i balansen mellan vilka matematiska 

färdigheter eleverna ska lära sig, på vilket sätt det ska göras och vad som krävs för att de ska 

uppnå målen. Detta har till stor del att gör med hur läroplanen är utformad, det är den som 

styr både strukturen hos läromedel och innehållet i undervisningen. Lärare 1 berättar;  

 

Det är lite den gamla skolan [att färdighetsträna]... [det är] ibland lite till absurdum med 

förståelse, jag tror vi har gått från metodläran till förståelseläran... förståelsen kommer 

senare när man nött in metoder. Det är för mycket att dom ska resonera och förstå. 

Matematik handlar ju faktiskt rätt mycket om metoder. Dom kan inte räkna, dom kan lösa 

problem men man måste ju ha spiken liksom... Resonera matte... kan inte ett ämne bara få 

vara det det är, inte hela tiden diskutera... kan dom [vissa elever] inte ens få vara duktiga 

här. Matte är ju fyrkantigt men nu ska det vara "nej, det är inte fyrkantigt".  

 

Lärare 1 beskriver här en frustration som många inom skolvärlden har upplevt. Matematiken 

har likt många andra ämnen blivit mer språkligt efter den senaste läroplanen som kom år 

2011. Just som lärare 1 beskriver har färdigheter som att resonera, förklara och argumentera 

fått större betydelse i ämnet än tidigare. Men detta har också positiva effekter för eleverna. 

Lärare 3 berättar;    

 

[Vi arbetar med] mer texter och det tycker jag att man har mest nytta av utanför skolmatten, 

men självklart måste dom nöta metoder också. Men man hinner inte med båda så det är upp 

till läraren att bestämma vad som är viktigast... Jag har svårt för att nöta, det är få elever 

som behöver det, den större delen [av elevgruppen] kan gå vidare.  
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Svårigheten med att hitta en bra balans mellan metod och förståelse syns även i läromedlen, 

lärare 2 berättar att; [Det är] väldigt lite färdighetsträning i Prima, lite i Prio också men dom 

är ju på en högre nivå, så där ska man [eleverna] ju kunna grunderna... [jag använder] egna 

arbetsblad för att träna utantillkunskaper och nöta metoder.  

   Alla tre lärare utgår framförallt från läroboken i sin undervisning och använder sedan andra 

aktiviteter som externa arbetsblad och problemlösningsuppgifter, spel och lekar för att skapa 

variation i undervisningen och för att fylla på med det som dem anser att läroböckerna saknar. 

Lärare 3 berättar; 

 

[Jag] jobbar mycket utifrån böckerna, dessa böcker [Prima och Prio] känns tillräckliga. 

[Jag] använder lite eget och uppgifter från andra ställen för att aktivera eleverna så att det 

inte blir för enformigt. Det finns mycket bra övningar hos Lärportalen. Roligt att det är nått 

annat än boken [tycker eleverna], [jag är] lite rädd att fastna för mycket i boken, [det] kan bli 

slentrian för eleverna också, dom slutar att tänka på nå vis... Man kan ju heller inte bortse 

från boken, den ger struktur och tillfälle för eleverna att nöta.  

 

Hur strukturen ser ut i de läromedel som används i undervisningen och hur fördelningen 

mellan metod, förståelse och olika typer av matematiskt resonemang beskrivs i avsnittet om 

läromedel nedan. Därefter följer ett avsnitt där jag närmare beskriver övriga hjälpmedel och 

aktiviteter som lärarna använder sig av i sin bråkundervisning.  

3.2 Läromedel 

I detta avsnitt presenteras det resultat som givits av läromedelsanalys av ett antal 

matematikböcker. De böcker som analyserats tillhör tre olika bokserier; MatteDirekt åk 4-9, 

Prisma Formula Matematik åk 4-6 och Prio matematik åk 7-9. Analysen utgår ifrån ett antal 

frågor för en övergripande förståelse för hur bråkbegreppet presenteras och ett ramverk för att 

analysera vilken typ av matematiskt resonemang som krävs för att lösa de problemuppgifter 

som böckerna innehåller. Protokollet för analysen och en exempeltabell för matematiskt 

resonemang återfinns i bilaga 1 och 2 nedan.    

   På ett övergripande plan följer alla läroboksserierna läroplanens riktlinjer (Skolverket, 

2017), böckernas struktur och hur de olika ämnesområdena fördelats mellan årskurserna ser 

dock lite olika ut. Bråkbegreppet har en tydlig roll i matematikämnet enligt det centrala 

innehållet och kunskapskraven för ämnet i läroplanen (Skolverket, 2017). Dessa riktlinjer är 

formade utifrån treårsintervall, årskurs 1-3, 4-6 och 7-9, och detta har fått effekt på olika sätt i 

skapandet av läroböckerna. Olika författare och förlag väljer att introducera och förmedla 

bråkbegreppet på olika sätt. Till exempel har bråkbegreppet i bokserien MatteDirekt Borgen 

åk 4-6 en jämn fördelning av bråk i de tre olika böckerna medan det i bokserien Prima 

Formula inte finns något om bråk i boken för åk 4, ytterst lite i boken för åk 6 men som ett 

genomgående tema och representerat i näst intill alla avsnitt i boken för åk 5. Lärare 1 

förklarar; Prima har allt bråk under mellanstadiet i 5an. Det är så mycket bråk, vi har jobbat 

med det hela året.  
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Bild 1. Innehållsförteckning i Prima Formula Matematik 5 (Sjöström & Sjöström, 2012, s. 4) 

 

Med denna fördelning finns det både för- och nackdelar. Att bråkbegreppet får fungera som 

genomgående tema som i Prima Formula 5 visar hur omfattande och mångsidigt bråk är och 

det ger eleverna möjlighet att förstå begreppet ur flera olika perspektiv. Lärare 3 förklarar det 

såhär; Prima Formula har ett intressant upplägg... Det är intressant hur man har byggt in 

bråktänket i alla dom här momenten [alla olika avsnitt]. Risken med detta upplägg är dock att 

delar av den kunskap om bråk som eleverna förvärvat sig under lågstadiet hinner glömmas 

bort under åk 4 och att nivån i åk 5 då blir för hög. Lärare 2 nämner att Fördelningen [av 

ämnesområden] är speciell i Prima. Matte är ju en färskvara.  

   På högstadiet har de två olika bokserierna som används i undervisningen mer likartad 

struktur. Tal i bråkform förekommer i samtliga böcker, framförallt som en del i kapitlen om 

talförståelse men även i de kapitel som berör procenträkning och sannolikhet. För både 

mellan- och högstadiets böcker gäller att där bråk finns representerat beskrivs det som andelar 

både av en helhet och av ett antal, böckerna innehåller olika typer av beräkningar, där 

varierade metoder och svarsformer efterfrågas. Tal i bråkform finns dessutom representerat i 

övriga kapitel i böckerna. Det enda som tycks saknas, som bara fanns beskrivet i en av de åtta 

läroböcker som analyserats, är en beskrivning av bråk som rationella tal och vilken roll dessa 

har i talsystemets utveckling. Detta finns enbart beskrivet i Prio Matematik 8. Där har en 

aktivitet skapats kring talsystemets utveckling på följande vis; 
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Bild 2. Aktivitet ur boken Prio matematik 8 (Cederqvist et al. 2014, 2. 19) 

 

Utöver detta exempel beskrivs inte talsystemet i någon av böckerna, begreppet rationella tal 

används inte heller i någon direkt utsträckning. Rationella tal och dess egenskaper ska enligt 

läroplanen (Skolverket, 2017), som beskrivs ovan, presenteras på mellanstadiet och på 

högstadiet går utvecklingen vidare till reella tal. Det finns inga krav från Skolverket att det är 

just dessa uttryck som ska användas, utan bara att det är kunskaper som eleverna ska ha 

möjlighet att tillägna sig. Hur det görs och vilka benämningar som används styrs snarare av 

läromedelsskaparen och läraren.  

   Huvudsyftet med läroboksanalysen var att undersöka balansen mellan metod- och 

färdighetsträning och förståelse- och resonemangsträning. För detta har ett ramverk kring 

matematiskt resonemang använts som utgår från memorerat resonemang (MR), 

algoritmresonemang (AR) och kreativt resonemang (CR). Exempeluppgifter som kräver olika 

typer av resonemang för att lösas är följande:   

 

 
Bild 3. Uppgift ur boken MatteDirekt 8 (Carlsson & Hake, 2017, s. 30) 

 

Memorerat resonemang är det som behövs för att lösa raka uppgifter som till exempel enbart 

efterfrågar en liknelse till ett bestämt bråk, i bild- eller symbolform. Denna typ av uppgifter 

används framförallt i böckerna för att befästa begrepp och regler.   
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Bild 4. Uppgift ur boken MatteDirekt 8 (Carlsson & Hake, 2017, s. 12) 

 

Algoritmresonemang krävs i uppgifter där eleverna behöver använda en inlärd metod för att 

lösa problemet och nå rätt svar. I böckerna används främst dessa uppgifter för att nöta 

metoder, alltså färdighetsträning. 

 

 
Bild 5. Uppgift ur boken MatteDirekt 8 (Carlsson & Hake, 2017, s. 45) 

 

Kreativt resonemang krävs i uppgifter som ställer krav på eleven att använda sin kreativitet 

för att hitta en lösning. Det kan till exempel vara att flera olika metoder behöver användas för 

att svaret ska bli rätt. I böckerna används dessa uppgifter dels för att träna elevernas förmåga 

att resonera och förklara och dels som vidare utmaningar för elever som har lätt för begrepps- 

och metodträning.  

   Varje problemuppgift har analyserats utifrån kriterierna för MR, AR respektive CR och en 

procentuell fördelning av resonemangstyperna har sedan skapats för var och en av 

läroböckerna. För böckerna som används i undervisningen på mellanstadiet blev fördelningen 

såhär:  

 
Diagram 1 

 
Den procentuella fördelningen av olika typer av matematiskt  

resonemang i varje lärobok för mellanstadiet. 

 

I diagram 1 går det att utläsa att memorerat resonemang är den typ av matematiskt resonamng 

som används mest i bråkundervisningen på mellanstadiet. Därefter är det framförallt 



 20 

algoritmresonemang som krävs och enbart ett fåtal uppgifter kräver ett kreativt resonemang 

från eleverna. Det är också tydligt att AR och CR får mer utrymme ju äldre eleverna blir, 

medan MR minskar. En av läroböckerna, Prima Formula 4, saknar helt staplar i diagrammet, 

detta beror på att bråk inte fanns representerat alls i denna bok.  

   För högstadiet såg fördelningen ut på följande sätt: 

 
Diagram 2 

 
Den procentuella fördelningen av olika typer av matematiskt  

resonemang i varje lärobok för högstadiet. 

 

I diagram 2 är det tydligt att algoritmresonemang är den vanligaste typen av resonemang som 

behövs för att lösa uppgifterna, därefter kommer memorerat resonemang och sedan kreativt 

resonemang. Här, till skillnad från mellanstadiet, finns ingen distinkt skillnad i fördelningen 

av typ av resonemang mellan de olika årskurserna. Det framgår även att kreativt resonemang 

krävs i större grad på högstadiet än på mellanstadiet.  

 
Diagram 3 

 
Jämförelse mellan den procentuella fördelningen av olika typer av  

Matematiskt resonemang i samtliga åtta läroböcker. 
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Utifrån diagram 3 går det att se att MR och AR är de vanligaste typerna av resonemang som 

krävs för att lösa läroböckernas uppgifter kring bråkbegreppet. Det framgår också att samtliga 

böcker där bråkbegreppet finns representerat har en liten mängd uppgifter som kräver CR.  

   Utöver detta skiljer sig de olika böckerna åt på andra sätt som gör att olika lärare anser att 

de är adekvata läromedel eller inte. Lärare 3 beskriver skillnaden mellan böckerna som 

används på högstadiet;  

 

Mattedirekt jobbar mycket med färdiga uppgifter [visar en uppställning med addition av 

bråk]; färdighetsträning, Prio är mer texter och det tycker jag att man har mest nytta av 

utanför skolmatten, men självklart måste dom nöta metoder också.  

 

Att olika läromedel används beror dels på hur de är utformade och författade men framförallt 

på vilken typ av elevgrupp som läraren undervisar i. Olika elevgrupper har olika 

problemområden vilket gör att ett läromedel kan passa mer eller mindre bra. Lärare 2 berättar 

att; Vi använder två olika läroböcker i 4an. Det beror på klassens läsförståelse, dom förstår 

inte uppgifterna [i vissa kapitel av Prima] och dom litar inte på sin egen förmåga. Med Prima 

går hela lektionen åt till att hjälpa eleverna förstå uppgifterna. Med Matteborgen kan dom 

träna på matten istället, det känns viktigare.  

   Även genom dessa citat framgår det tydligt att det finns en konflikt mellan metodträning 

och resonemangsträning och vilka förkunskaper som krävs för det ena och det andra. Det 

finns en strävan efter att lära eleverna resonera kring problem samtidigt som det finns en 

insikt av att de måste lära sig mer utantillkunskper och metoder. Dessutom är metoderna 

nödvändiga för att elevernas resonemang ska leda någonstans och det krävs en god förståelse 

för att dem ska använda rätta och korrekta metoder.   

3.3 Utveckling och alternativa undervisningsmetoder 

Att elever lär sig att använda tal i bråkform och förstå bråkbegreppet är viktigt för deras 

övergripande förmåga att förstå matematik är en åsikt som de tre deltagande lärarna och Eva-

Stina Källgården delar. Lärarna anser att det är deras uppgift att på mellanstadiet och 

högstadiet skapa en brygga mellan det konkreta kunnande eleverna har med sig sedan tidigare 

till en abstrakt förståelse för vad bråk är. Lärare 2 beskriver hur det konkreta möter det 

abstrakta;  

 

[Bråkbegreppet är] Bra [för] att skapa samtal i klassen, lätt att hitta på praktiska exempel, 

men steget till abstrakt är svårt, [vi kan] jobba jättemycket konkret med yngre elever... [Vi 

arbetar mycket med] Bråkstavar och bråkplattor, bygga ihop och se att olika bråk kan vara 

lika stor andel, många elever även på högstadiet behöver praktiska material... [Det är] 

Många på högstadiet som inte har förstått grunderna, känns ju lite sådär att sitta med 

bråkstavar i åk 8... 

 

Alla tre lärare berättar att det finns ett bra förråd med hjälpmedel för bråkräkning på deras 

skola och att bråk är ett bra ämnesområde för att skapa resonerande diskussioner mellan 

eleverna. Lärare 1 förklarar; [att] Jobba tillsammans med bråk är tacksamt, det är så 

praktiskt, då pratar eleverna matte naturligt... Jag brukar tejpa upp ett streck, ett IKEA 

linjalband [som fungerar som tallinje], och en massa kort med bråk- och decimaltal och så 

får eleverna placera ut dom längs en tallinje. Ett annat exempel på en lek för att träna på att 

storleksordna bråk beskrivas av lärare 3; Jag använder stora skyltar. Eleverna får själva 

representera ett bråk och sedan samarbetar dom för att ställa sig i rätt ordning. Halvor och 

tiondelar kan dom och sen kan dom se att hälften av hälften är 1/4... [sedan] när 7/8 ska 
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jämföras med 8/9. Resonera tillsammans, bra med bråk för att skapa diskussioner i klassen, 

träna på att jämföra med 0, 1/2 och 1. 

   Bråkbegreppet är alltså ett ämnesområde inom matematiken som lämpar sig bra för att låta 

eleverna träna upp sin resonerande och argumenterande förmåga, något som ska göras enligt 

läroplanen (Skolverket, 2017) Lärare 3 berättar också att; [jag] Tycker om när eleverna 

diskuterar matte, när dom argumenterar och förklarar för varandra, det skapar 

självförtroende... En elev som är jättesvag, den lyfts av att prata matte med dom andra... 

eleverna kan diskutera för att lösa upp lite knutar [och] vanliga missuppfattningar. Genom 

att diskutera bråkbegreppet kan eleverna stötta varandra och de kan på egen hand ta sig vidare 

från missuppfattningar som uppstår. Enligt lärare 3 skapar dessa diskussioner dessutom 

självförtroende hos eleverna, de litar på sin egen förmåga, vilket även det efterfrågas i 

läroplanen (Skolverket, 2017).  

   I och med den senaste läroplanen som började gälla från år 2011 har språket fått en större 

betydelse inom matematiken. De deltagande lärarna berättar hur detta får betydelse i 

undervisningen och hur viktigt språket är för elevernas inlärning av bråk. Lärare 3 ger några 

exempel; 

 

Jag utgår från bråk vid användning av decimaltal, förvandla bråk som två femtedelar till 

tiondelar för att skapa ett tal i decilmalform... Prata svenska, säg inte noll-komma-två, utan 

säg två tiondelar osv... Division med bråk va ju svårast förr, nu lägger jag upp det så att     

3/3 = 1, helt självklart, gå vidare till att vad ska  2/3 multipliceras med för att det ska bli 1, 

[jag] pratar inte om invertera utan bara om vad ska göras för att nämnaren ska bli 1; skapa 

en multiplikation av en division. Jobbar nästan bara med innehållsdivision: hur många 

fjärdedelar ryms det i en halv? Resonera sig fram till rätt lösning. 

 

Hur läraren använder språket, hur hen uttrycker sig och vilka begrepp som används har därför 

betydelse för vad eleverna lär sig. Att säga två tiondelar istället för noll-komma-två skapar en 

direkt koppling mellan tal i bråk- och decimalform och det ger dessutom intryck av att 

bråkbegreppet är viktigt och en mångsidig representation av ett tal. Språket kan även 

användas som ett test på elevernas förståelse. Lärare 1 berättar att många elever lär sig förstå 

matematiken i sin lärobok men kan inte uppvisa samma kunskap om problemen är uppställda 

och författade på ett nytt sätt. Hen använder därför olika typer av läromedel, diagnoser och 

prov i sin undervisning och förklarar att;  Det kan vara bra att proven inte är samma 

[författare] som läroboken, man [eleverna] lär sig ett läromedel och vänjer sig vid det 

språket, [eleverna] kan inte när problemen är författade på andra sätt. Då kan man ju inte 

matte ordentligt.  

   De tre lärare som deltagit i studien använder alla olika typer av praktiska hjälpmedel i sin 

undervisning av bråk. Detta görs av en rad olika anledningar, till exempel för att ge eleverna 

konkreta bilder av vad ett bråk är. Lärare 1 berättar;  

 

Att förstå att samma andel av olika helheter kan vara väldigt olika stora. Gummibandet, 

jättebra, blir så otroligt tydlig... Det går inte att säga om 50% är mycket eller lite, en halv 

ärta är ju väldigt lite men en halv tårta är mycket. Att gå genom halva Funäsdalen det går ju, 

men gå genom halva Svealand blir jobbigt.  

 

Gummibandet som läraren pratar om är en övning som bland annat återfinns i Eva-Stina 

Källgårdens övningsbok Handling och tanke med matematik (2018). Den ser ut såhär; 
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Bild 6. övning ur boken Handling och tanke med matematik av Källgården (2018, s. 29) 

 

Uppgiften går ut på att visa eleverna att en andel kan växa och krympa men är alltid lika stor i 

förhållande till helheten. Den behandlar dessutom de tre former som ett rationellt tal kan 

uttryckas på, bråk-, decimal- och procentform. Uppgiften kan varieras i olika svårighetsgrad 

och resårbandet kan även användas som ett praktiskt hjälpmedel för att visa, och som 

påminnelse om, vad ett matematiskt förhållande är.   

   De vanligaste hjälpmedlet som används i undervisningen av bråk är olika typer av 

bråkplattor och bråkstavar. Dessa används i samtliga klasser men i olika utsträckning, lärare 1 

berättar om undervisning på mellanstadiet; Vi använder bråkstavar och kvadratmagneterna, 

[dom är] bra att ha på tavlan När vi jobbade med bråk hade vi dom i klassrummet så fick 

eleverna hämta om dom behövde... eleverna kan bygga ihop och se att det stämmer... 

Bråkstavarna är bra, men det finns ju inte i alla bråk, sjundedel finns inte, den är väl inte med 

så ofta men ibland är dom med och då blir dom [eleverna] helt ställda. Lärare 3 beskriver hur 

konkreta hjälpmedel används på högstadiet;  I 9an i sannolikhetsavsnittet, då används 

bråkform... Praktiskt material kan användas som en påminnelse om hur bråk fungerar, när 

två bråk adderas till exempel.  

   En av de vanligaste konkreta bilder av bråk som målas upp i läromedlen är olika typer av 

cirklar, till exempel tårtor, pizzor och klockor. Detta skapar tydliga bilder för eleverna men 

det kan också ställa till med problem, lärare 1 förklarar; [jag] Gillar inte cirklar, går inte att 

rita för eleverna... Försöker undvika cirklar, pizzor och tårtor, dom [eleverna] kan inte rita 

det, det blir jättesvårt. Att dela i halv och kvartar går bra, men femtedelar, det går inte. Vi 

pratar chokladkakor [istället]. Det är alltså inte bara hur läraren väljer att uttrycka sig som får 

betydelse för elevens inlärning, det handlar även om utformningen av olika typer av 

hjälpmedel som används i undervisningen.  

   Det framgår också under samtalen med lärarna att det finns andra delar av 

bråkundervisningen som är komplexa, lärare 3 berättar till exempel att;  

 

Multiplikation med heltal är inga problem, men gånger med bråk är svårare, det är 

nödvändigt att gå en lång väg, med konkreta hjälpmedel, klippa figurer osv... När man väl 

har förstått bråkbegreppet, att man kan jobba med ett bråktal helt på samma sätt som ett 
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vanligt tal. Därför blir det väldigt spritt bland eleverna, en elev i 5an kan knäcka koden och 

då jobba med uppgifter från 7an eller 8an medan det även finns elever i 8an som inte förstår 

täljarens uppgift och då måsta man ju backa.  

 

Bråkbegreppet handlar så mycket om förståelsen av att det är en representation av ett tal som 

kan behandlas som vilket annat tal som helst och som det finns metoder för hur de ska 

användas i beräkningar. När elever förstår detta har de tagit steget från konkret till abstrakt 

men när, och om, detta steg tas varierar kraftigt från elev till elev. Hur läraren ska gå till väga 

för att stötta eleverna till denna förståelse finns det delade meningar om, åter igen handlar det 

om en konflikt mellan att lära sig metoder och att förstå genom resonemang. Lärare 1 anser att 

metoderna behöver nötas in och att förståelsen kommer efterhand. Lärare 2 anser att det är för 

lite färdighetsträning och nötning och att eleverna inte har möjlighet att förstå bråk på grund 

av att detta leder till bristande talförståelse. Lärare 3 menar att talförståelsen är den viktigaste 

och att förståelse för metoder inte är samma sak, att nöta metoder ger inte eleverna möjlighet 

att förstå matematiken på riktigt. Lärare 3 diskuterar även hur man ska gå till väga för att 

hjälpa de elever som inte alls förstår; [vissa] har så dålig förståelse att dom heller inte lär sig 

av att metodträna på väldigt låg nivå. Det behövs det forskas om, hur stöttar man en elev som 

inte har något logiskt tänkande?  

   Komplexiteten i bråkbegreppet, och i matematikundervisningen över lag, skapar svårigheter 

för både lärare och elever. Men att det finns olika meningar om hur man ska komma till rätta 

med problemen behöver inte vara något negativt. På samma sätt som lärare är och agerar olika 

är och agerar även elever olika och varierade perspektiv på undervisningen kan ge elever mer 

nyanserade beskrivningar av vad begrepp och metoder innebär. Hur undervisningen ska se ut 

för att ge bästa resultat, för att så många elevers som möjligt ska uppnå målen, varierar. 

Matematik och bråk handlar om metoder och förståelse, två områden som smälter samman till 

ett matematiskt kunnande.       
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4. DISKUSSION 
Bråkbegreppets har en viktig betydelse inom matematiken och en förståelse för tal uttryckta i 

bråkform är centralt inom flera olika ämnesområden. Detta framgår tydligt både i den 

forskning som ligger till grund för den här studien och i de intervjuer som genomförts i 

undersökningen. Det är också tydligt att flera av de teorier kring elevers svårigheter med att 

lära sig förstå bråkbegreppet som forskningen visar på stämmer överens med verkligheten. I 

många fall upplever de undervisande lärarna att det är just de problem som beskrivs av 

forskare som finns bland deras elever. Det huvudsakliga syftet med denna studie var att 

undersöka balansen mellan metod- och förståelseundervisning, det framgår dock tydligt att 

denna distinktion, och separation, är svår att skapa och visa. Metod och förståelse vävs 

samman för att uppnå ett matematiskt kunnande och båda delarna är lika viktiga. Det största 

dilemmat för de undervisande lärarna är dock att det pressade tidsschemat, i kombination med 

elevgruppens behov, gör att de måste välja att lägga upp sin undervisning enligt en eller annan 

modell där fokus ligger på olika områden. Hur elevgruppens behov ser ut kan bero på olika 

saker, till exempel förkunskaper inom andra ämnesområden inom matematiken eller inom 

andra skolämnen. Att eleverna ska uppnå en matematisk förståelse är dock målet för all 

matematikundervisning, det är uppfattningar kring hur den uppnås som skiljer sig något 

mellan de olika lärarna. Detta beror delvis på att olika individer uppnår förståelse på olika 

sätt, vissa vill nödvändigtvis förstå för att begripa metoder medan andra tar till sig metoder 

först och kan sedan tillägna sig en förståelse för sitt arbete längs vägen. Det viktiga att ta med 

sig från detta är att det inte bara är lärare som har olika perspektiv på hur matematisk 

inlärning kan gå till, det har även deras elever. Olika elever kommer att uppnå matematisk 

förståelse på olika sätt och det är därför viktigt att variera undervisningen för att ge så många 

som möjligt förutsättningar för att hitta sin väg.  

   Diskussionen kring balansen mellan metod- och förståelseundervisning tycks ha vuxit sedan 

den rådande läroplanen började gälla år 2011. Då fick språket, elevernas förmåga att kunna 

resonera, argumentera och kommunicera matematik, en tydligare roll inom ämnet och det 

blev mer fokus på elevernas faktiska förståelse. En del lärare uppvisar en del frustration över 

detta då koncentrationen för vilka elever som lyckas bra i ämnet har skiftat något sedan 

tidigare. Språkets betydelse för ämnets utformning i läroplanen har även inflytande i hur 

läromedel skapas och författas. Samtliga böcker som analyserats i studien är skapade enligt 

Lgr 11 och det framgår även här att språket är viktigt. Böckerna följer något olika linjer, vissa 

av dem arbetar mer i textform och mindre med matematiska symboler, men resonerande 

aktiviteter finns representerade i allihop. Att arbeta med textuppgifter i kontrast med 

uppställda tal kan hårddras till att arbeta med förståelse kontra att arbeta med metodträning. 

För att lösa ett uppställt tal är det tillräckligt att eleven kan använda den metod som är given, 

till exempel hur två bråk adderas. I en textuppgift är det även nödvändigt att eleven förstår 

innebörden i uppgiften och själv kan avgöra vilken metod som ger rätt lösning. Denna 

distinktionsskillnad är dock inte lika tydlig i läroböckerna då textuppgifterna ofta hör till ett 

specifikt avsnitt som handlar om till exempel addition av bråk. Vilken metod som ska 

användas kräver därför ingen djup tankeverksamhet från eleven. Det kan dock vara viktigt att 

elever får träna på att läsa matematikuppgifter i textform då detta kan ge matematiken en 

större anknytning till deras förståelsvärld och göra deras matematiska kunskaper mer 

användbara i deras vardag.           

   Att skapa anknytning mellan matematiken och elevernas vardagsliv anses av många ha 

betydelse både för elevernas intresse och förståelse för ämnet. Denna anknytning innebär att 

ge matematiken en vardagsnytta och i undervisningen handlar det framförallt om att 

konkretisera. Enligt de undervisande lärare som intervjuats i undersökningen är det relativt 

enkelt att konkretisera bråkbegreppet och det finns gott om praktiska hjälpmedel och material 
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från elevernas vardag som kan användas i undervisningen. De menar dessutom att 

bråkbegreppet är ett tacksamt ämnesområde för att skapa diskussioner mellan elever där de 

kan träna på sin resonerande och argumenterande förmåga. Dessa diskussioner är också 

utmärkta tillfällen för att skapa nya perspektiv för eleverna. Eventuellt kan en klasskamrat 

beskriva ett problem annorlunda som gör att en annan elev förstår på ett sätt som den inte 

gjort tidigare då läraren förklarat.  

   Variation i perspektiv, uttryck ovh språk kan ha stor betydelse för att många elever ska 

förstå ett ämnesområde. Ytterligare ett perspektiv ges av läroböckerna. Ibland kan det uppstå 

problem då lärare och läroboksförfattare beskriver begrepp och metoder på olika sätt, men det 

kan också ge en mer nyanserad bild av ett ämne. De flesta är överens om att läroboken spelar 

en viktig roll inom matematikämnet, att den ger struktur, en naturlig progression och att den 

säkerställer kvalitet och jämlikhet. Som jag beskrivit ovan kan undervisning utifrån läroboken 

uppfattas som fantasilös och ett frånsägande av ett didaktiskt ansvar från lärarens sida. Detta 

gäller dock inte för de lärare som deltagit i studien. Alla tre utgår framförallt från läroboken i 

sin undervisning men anpassar den ändå efter elevgruppen, lägger till och tar bort saker de 

anser saknas eller vara överflödiga och aktiverar eleverna genom ett varierat upplägg och 

traditionsbrytande aktiviteter.   

   I min läroboksanalys undersöktes balansen mellan metod och förståelse med hjälp av ett 

ramverk för olika typer av matematiskt resonemang. Slutsatserna från analysen är att imitativt 

resonemang är det som krävs i nästan samtliga uppgifter och kreativt resonemang är 

nödvändigt enbart för ett fåtal uppgifter. Detta gäller övergripande i alla åtta böcker, från 

årskurs 4 till årskurs 9. En annan intressant sak att notera är att memorerat resonemang är 

vanligast på mellanstadiet medan algoritmresonemanget är vanligast på högstadiet. Detta 

beror på det övergripande syftet med övningar som kräver den ena eller den andra 

resonemangstypen. Övningar som kräver memorerat resonemang syftar i allmänhet till att 

befästa begrepp och regler, vilket framförallt ska göras på mellanstadiet när det gäller bråk. På 

högstadiet ska eleverna istället träna på metoder och nyttjandet av tal i bråkform, detta genom 

att använda algoritmresonemang. Att kreativt resonemang enbart krävs i ett fåtal uppgifter i 

varje bok är inte konstigt och nödvändigtvis heller inte något negativt. Visst innebär uppgifter 

med CR att elevernas förståelse sätts på prov och att de får träna sig på att resonera men de är 

även tidskrävande. Uppgifter med CR är mer omfattande och är därför svåra att jämföra med 

uppgifter med IR enbart utifrån de antal som finns representerade i boken. CR-uppgifter 

lämpar sig dessutom bättre vid laborativa lektionsupplägg och kan därför vara invävda i 

aktiviteter där ett fåtal uppgifter får ta lång tid att lösa.     

   I diskussionen över jämförelser av IR och CR är det även intressant att studera vilken typ av 

uppgift som är värdefull för vilka elever. Alla tre lärare som deltagit i studien menar att vissa 

nödvändiga utan-tillkunskaper saknas bland eleverna, till exempel multiplikationstabellerna, 

och att detta skapar svårigheter för dem i inlärningen av bråkbegreppet. Att färdighetsträna 

görs mindre i skolan idag då det blivit vanligare med ett mer laborativt och tematiskt 

undervisningsupplägg. Detta kan, precis som det beskrevs ovan, ge matematiken en mer 

allmännytta i elevernas vardagsliv men det bildas också kunskapsluckor som är nödvändiga 

att täppa igen för att eleven ska kunna gå vidare.  Det finns bara en begränsad tid för 

matematikundervisning och som en av lärarna tydligt beskrev det är det upp till läraren att 

göra ett val och bestämma sig för vad som är viktigast. Givetvis måste metod och förståelse 

samverka med varandra, en elev kan omöjligen lära sig det ena utan kunskap kring det andra. 

Men hur undervisningen ser ut och vad som tillägnas mest tid kan variera. Utifrån 

undersökningens resultat kan även slutsatsen dras att balansen mellan metod- och 

förståelseundervisning är svår att hitta och att den varierar beroende på elevgruppens behov. 

För bråkbegreppet tycks det vara förståelsen av vad ett bråk är som skapar de största 

problemen för eleverna. Detta handlar om talförståelse och förmågan att se olika symboler 
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som representation av ett tal. Ett tal i bråkform kan, och ska, behandlas som vilket annat tal 

som helst, denna insikt är dock svår att uppnå för många elever. För att kunskaperna kring 

bråkbegreppet ska förbättras är det således talförståelsen som måste bättras. Enligt de 

deltagande lärarna i studien uppnås detta genom en fin balans mellan konkreta exempel som 

skapar verklighetsanknytning, resonerande diskussioner mellan eleverna och färdighetsträning 

för upprepning och nötning.     

4.1 Metoddiskussion 

Resultatet som presenteras ovan är framtaget genom olika metoder för datainsamling, 

bearbetning och analys. Metoderna valdes utifrån syftet med studien och har tillämpats för att 

uppnå ett tillförlitligt resultat. Undersökningen innefattar två typer av urval, dels vilka böcker 

som använts i läroboksanalysen och dels vilka lärare som deltagit vid intervjuerna. Både valen 

utgår från ett geografiskt område, min hemkommun, detta för att skapa en tillgänglighet och 

möjlighet för fysiska träffar. De åtta böcker som valdes ut för analys är de böcker som 

används i undervisningen i kommunen på mellan- och högstadiet. Dessa böcker är dessutom 

frekvent använda i resten av landet, är kvalitetssäkrade (Svenska läromedel, 2018) och 

skrivna i samråd med den rådande läroplanen (Skolverket,2017) vilket gör urvalet relevant 

och tillförlitligt. De tre lärare som deltagit i studien är i olika åldrar och har arbetat med 

matematikundervisning under olika lång tid. Två av lärarna undervisade i matematik även 

med den förra läroplanen meden den tredje endast har undervisat utifrån Lgr 11. Detta skapar 

en bredd bland de deltagande, dock bor och arbetar samtliga inom samma kommun vilket gör 

att alla har samma förutsättningar när det gäller till exempel inköp av läromedel. Detta kan 

innebära en samstämmighet bland deltagarna som inte är representativt för resten av landet. 

Utöver det anser jag att urvalet av deltagande lärare och resultatet av intervjuerna med dessa 

vara tillförlitligt.  

   Intervjuerna som genomförts har gjorts enligt en semistrukturerad modell där jag som 

forskare utgått från fasta frågeområden men där deltagaren kunnat styra samtalet och den 

information som ges. Denna intervjuform passar den här typen av undersökning då målet var 

att undersöka lärarnas uppfattningar och att det är möjligt för dem att lyfte det de anser vara 

viktigast inom området (Johansson & Svedenr, 2001). Samtliga intervjuer har spelats in och 

delvis transkriberats för att undvika feltolkningar och missförstånd. De citat som återges i 

uppsatsen är till så stor grad som möjligt i enighet med lärarnas uppfattningar kring ämnet. I 

bearbetningen av materialet uppstod fem olika kategorier utefter vilka datan kodades för att 

skapa ett sammanhang med resterande material i undersökningen. Dessa kategorier har 

dessutom fungerat som struktur för resultatavsnittet i uppsatsen. 

   För läromedelsanalysen användes ett ramverk med olika typer av matematiskt resonemang 

för att undersöka fördelningen av metod- och förståelseträning (Lithner, 2001). Inom 

matematiken går det inte att skapa en total distinktion mellan metod och förståelse men 

ramverket gav ändå en möjlighet att kategorisera uppgifterna enligt vad de syftade till och vad 

som krävdes av eleven för att hen skulle hitta rätt lösning. Denna metod är relevant för att den 

skapar en kategorisering utifrån vilken det går att diskutera skillnaden mellan imitativt och 

kreativt resonemang och på vilket sätt kunskaper inom dessa områden påverkar en elevs 

matematiska kunnande. Denna analys skapade dessutom en bra grund för en diskussion kring 

olika typer av matematisk övning och olika vägar att uppnå förståelse vilket var ett mål med 

undersökningen.   

   De etiska åtaganden som en studie som denna kräver anser jag vara uppnådda. Samtliga 

deltagare har informerats kring undersökningens syfte, deras deltagande och hur materialet 

kommer användas och tas om hand. Dessutom har en bra referenshantering varit viktig och 

efterföljts genom hela arbetsprocessen, samtliga källor och referenser finns återgivna i 

referenslistan nedan. Utifrån de metoder som använts är resultatet som studien uppnått 
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hållbart och till stor del möjligt att generallisera. Det material som resultatet bygger på är 

begränsat men det stämmer trots allt väl överens med de teorier kring bråkundervisning som 

forskningen tyder på vilket gör det tillförlitligt. Resultatet speglar studiens syfte och jag anser 

att målet med undersökningen har uppnåtts. Hur mina resultat stämmer överens med tidigare 

forskning, vilka slutsatser jag kan dra utifrån detta och hur jag besvarar mina forskningsfrågor 

behandlas i avsnittet nedan. Därefter finns även en sammanfattning av resultatet och förslag 

på konkreta användningsområden för mitt resultat och vidare forskning som kan belysa 

problemet ytterligare.  

4.2 Teoretisk tolkning 

Syftet med den här studien var att undersöka hur bråkundervisningen ser ut, vilka läromedel 

som används och hur fördelningen är mellan metod och förståelse. Genom de resultat som 

datainsamlingen och -bearbetning visar på anser jag att detta mål uppnåtts. Fördelningen 

mellan metodundervisning och resonerande diskussioner i bråkundervisningen har förändrats 

sedan den rådande läroplanen började gälla år 2011 (Skolverket, 2017). Matematiken har över 

lag blivit ett mer språkligt ämne där förmågan att kunna kommunicera har fått större 

betydelse. Detta innebär att eleverna måste förstå matematiken på ett djupare plan, för att 

kunna resonera och argumentera för sina ståndpunkter. Matematikundervisningen har på 

grund av detta förändrats och det ligger mer fokus på problemlösning än på metod- och 

färdighetstäning i skolmatematiken idag. Många anser att detta är bra, både intervjuerna med 

de deltagande lärarna i studien och forskningen som presenteras ovan visar på att denna typ av 

matematik kan spela en större allmännytta i elevernas vardagsliv. Det skapar dock ett problem 

när eleverna blir allt  för dåliga på färdigheter, metoder och utan-tillkunskaper för att klara av 

problemlösningsdelen. Det krävs alltså både och, både metod och förståelse, för att uppnå ett 

matematiskt kunnande, och fördelningen mellan dessa är en svår balansgång för läraren att 

hitta och följa.  

   De lärare som deltagit i studien visar att de svårigheter som deras elever har med att förstå 

bråkbegreppet i stor utsträckning stämmer överens med de problem som forskningen visar på. 

De beskriver problemet med att förstå bråkformens innebörd och att steget mellan att förstå en 

konkret bild av ett bråk till att uppnå en abstrakt förståelse för hur tal i bråkform ska användas 

är svårt att ta. Alla tre lärare menar att bråkbegreppet är ett tacksamt ämnesområde när det 

gäller att skapa diskussioner i klassrummet och att det är lätt att skapa konkreta bilder kring 

vad bråk är. Detta visar även läroböckerna då uppgifterna, framförallt i böckerna för 

mellanstadiet, ofta beskrivs och visas med hjälp av bilder.  

   För att förstå bråkbegreppet är det alltså viktigt att utgå från konkreta föremål som eleverna 

kan förhålla sig till, ta på och se framför sig, något även forskningen beskriver (Kilborn, 

2013; Löwing, 2006, m.fl.). Detta kan göras med hjälp av laborativa läromedel och konkreta 

material, där eleverna aktiveras för att skapa ett intresse för matematiken. Det kan dock finnas 

en övertro på det praktiska materialet, att eleverna är aktiva måste inte innebära att de förstår 

sitt arbete. Även denna slutsats från forskningen får medhåll av de deltagande lärarna 

(Löwing, 2006). De beskriver flera olika konkreta aktiviteter som de använder i sin 

undervisningen, men ändå kvarstår problemet med att få eleverna att förstå bråk på en abstrakt 

nivå. Även här är det viktigt att hitta en balans i undervisningen, de konkreta hjälpmedlen är 

nödvändiga, framförallt för elever i lägre ålder, och de är värdefulla för att bevisa metoder 

även för äldre elever.     

   På ett övergripande plan stämmer resultatet av denna studie väl överens med den forskning 

som presenteras i litteraturgenomgången. Några nya aspekter lyftes dock av de undervisande 

lärarna, vilka även förstärktes under läroboksanalysen; det saknas ett väl fungerande system 

för färdighetsträning och många elever har en för stor brist på utan-tillkunskaper och grundlig 

förståelse för att kunna tillägna sig kunskaper från problemlösning och resonerande 
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diskussioner. Som en av de deltagande lärarna beskrev det så har kanske vågen tippat över lite 

för långt, den resonerande förståelsen premieras för mycket. Den rätta balansen mellan metod 

och förståelse är inte lätt att hitta och det krävs att läraren utgår från elevgruppen i valet av 

undervisningsupplägg och läromedel. Olika elevgrupper har olika förutsättningar för att 

behandla matematik, och förstå bråkbegreppet, därför ser upplägget för undervisningen olika 

ut. I analysen av olika typer av matematiskt resonemang av problemuppgifter i läroböcker 

visades inga tydliga skillnader mellan de olika böckerna. Ändå ansåg lärarna att de olika 

böckerna hade olika kvaliteter och sådant som text- och språkbruk gjorde att den ena eller den 

andra passade bäst i specifika elevgrupper. Vilken typ av matematiskt resonemang som 

eleverna får använda i undervisningen beror på vilken typ av kunskapsinlärning som ska 

uppnås. På samma sätt som det är viktigt att eleverna får tillfälle att träna både metod och 

förståelse är det också viktigt att de får utveckla både sin imitativa och sin kreativa 

resonemangsförmåga. I många fall är det imitativa resonemanget en förutsättning för att 

eleverna ska kunna föra ett kreativt resonemang.       

4.3 Sammanfattning och vidare forskning 

Sammanfattningsvis har denna studie resulterat i en beskrivning av bråkundervisningens 

gestaltning. Jag anser att undersökningar av detta slag kan hjälpa till att belysa olika 

dilemman i matematikundervisningen och hur komplext arbetet med att utforma den kan vara. 

Många olika faktorer spelar in i utformningen av undervisningen och läraren måste förhålla 

sig till många olika saker samtidigt. Att direkt skilja mellan metod och förståelse har visat sig 

svårt, och oviktigt då de två måste samverka, men det framgår tydligt att det finns delade 

meningar kring hur matematiskt kunnande kan uppnås. Vidare studier som skulle kunna 

belysa problematiken ytterligare skulle kunna vara att närmare studera kopplingen mellan 

konkret och abstrakt förståelse, då detta framställs som den största problematiken i 

bråkundervisningen. En av de lärare som deltog i undersökningen lyfte dessutom en annan 

viktig aspekt. Hur bemöter man elever som saknar logiskt tänkande, som inte uppvisar några 

möjligheter att förstå sammanhang och förhållanden? För dessa elever hjälper inte konkreta 

bilder, för dem finns ingen koppling alls mellan bilden och symbolerna. Mer kunskap kring 

detta skulle även kunna ge teorier kring kopplingen mellan konkret och abstrakt förståelse för 

matematiken, vilket kan stötta lärare och elever på många olika nivåer.     
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BILAGOR 

Bilaga 1: Protokoll för analys av läroböcker 

Lithners ramverk, 2008: 

Presentation av bråkbegreppet: 

Eget kapitel/avsnitt?    Ja Nej 

 

Relation till läroplanen: 

Direkta utdrag/citat?    Ja Nej 

 

 

Tydlig relation?    Ja Nej 

 

 

Överensstämmande mål?    Ja Nej 

 

 

Bråktalens användning: 

Del av helhet och av antal?    Ja Nej 

 

 

Representation av talsystemets utveckling?  Ja Nej 

 

 

Beräkningar av tal i bråkform? (decimal)  Ja Nej 

 

 

Bråk som slutgiltigt svar? (decimal/procent)  Ja Nej 

 

 

Bråk representerat i "övriga avsnitt"?   Ja Nej 

 

 

Matematikt resonemang:  

Imitativa resonemang (IR)   Kreativa resonemang (CR) 

- Memorerat resonemang (MR) 

- Algoritmresonemang (AR) 
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Bilaga 2: Utdrag ur tabellanteckningar för läromedelsanalys 

Uppgift MR AR CR Kommentar 

1 X   Uppgift 1-6 i vitt kallas i boken för uppvärmningen, här får eleven 

bekanta sig med nya begrepp och minnas vad som tidigare gjorts 

inom ämnesområdet. 

2 X    

3 X    

4  X   

5  X   

6 X   "Uppvärmning",påminnelse av begrepp. 

1 X   Nytt kapitel inleds med flera nya begrepp, därav många uppgifter 

som enbart kräver MR för en korrekt lösning. 

2 X    

3 X    

4 X    

5 X    

6 X    

7 X    

8 X    

9 X    

10 X    

11 X    

12 X    

13 X    

14  X   

15   X Uppgift i nivå tre, den svåraste delen av avsnittet. Kräver att 

eleven resonerar utanför det boken tidigare gått igenom i detalj. 

1 X    

2  X   

3  X   

4 X    

5 X    

6  X   

7 X    

8  X   

9 X    

10  X   

11  X   

12   X  

13  X   

14  X   

15 X    

16  X   

17  X   

18   X  

19  X   

1  X   
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2 X    

3  X   

4 X    

5  X   

6 X    

7 X    

8  X   

9  X   

10  X   

11  X   

12 X    

13 X    

14 X    

15  X   

16  X   

17  X   

18  X   

19   X  

20  X   

1 X    

2 X    

3  X   

4 X    

5  X   

6 X    

7  X   

8  X   

9  X   

10  X   

11  X   

12  X   

13  X   

14  X   

15   X Uppgiften kräver att eleven resonerar sig fram till en lösning som 

dessutom ska motiveras. 

16  X   

 

Antal uppgifter:  76 

Antal MR:  34 Andel: 34/76 = ca 45 % 

Antal AR:  37 Andel: 37/76 = ca 49 % 

Antal CR:  5 Andel: 5/76 = ca 6 % 
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Bilaga 3: Intervjuprotokoll: Undervisande lärare 

Semistrukturerade intervjuer med undervisande lärare i matematik i årskurs 1-9. 

 

Bråkbegreppet i matametikundervisningen 

 

1. Vad har bråkbegreppet för betydelse i matematiken? Anser du att förståelse för 

bråkbegreppet är nödvändigt för en matematisk förståelse? Varför/Varför inte? 

 

2. På vilket sätt introduceras/presenteras bråkbegreppet på det stadium som du 

undervisar? 

 

3. Vilka tycks vara de vanligaste problemen som elever stöter på i undervisningen av 

bråk? 

4. Hur gör du för att konkretisera bråkbegreppet för dina elever? 

 

Läromedel i bråkundervisningen 

 

1. Vilka läromedel använder du i undervisningen av bråk? Hur används läromedlen? 

2. Anser du att de läromedel som används är tillräckligt bra/varierande/anpassade för att 

hjälpa eleverna att lära sig förstå bråkbegreppet? 

3. Använder du några laborativa läromedel och/eller undervisningsmetoder i 

bråkundervisningen? 

4. Hur anser du att bråkundervisningen skulle kunna utvecklas för att förbättras? Ser du 

några brister/problem med hur bråk presenteras i läroplan/ämnesöversikter/läromedel? 
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Bilaga 4: Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Jag heter Matilda Wilhelmson, jag studerar tillmatematiklärare och håller just nu på med mitt 

examensarbete som handlar om bråkundervisning. Bråkbegreppet är ett av det ämnesområden 

inom matematiken som många elever har svårt att lära sig och förstå, därför har jag valt att 

undersöka hur undervisningen av bråk ser ut, hur åkbegreppet presenteras i ett antal 

läroböcker och vilka alternativa läromedel det finns som kan underlätta elevers lärande av 

bråk. För att uppfylla syftet med studien har jag analyserat läroböcker och vill nu uttveckla 

den insamlade datan genom att intervjua undervisande lärare och undervisningsutvecklare.  

 

Den information som lämnas under intervjuerna kommer att utgöra en del av resultatet av min 

studie och ligga till grund för en analys där jag vill jämföra den faktiska undervisningen av 

bråk med teorier kring elevers inlärning av bråk och vad som sägs i läroplanen. All data 

kommer att behandlas konfidentielt och alla deltagare erbjuds anonymitet. Deltagarna 

kommer inte kunna identifieras i uppsatsen, då detta inte har någon betydelse för det resultat 

som presenteras där. Allt material kommer efter att studien slutförts att arkiveras på ett säkert 

sätt på Högskolan i Gävle, där jag även kommer att presentera mitt arbete i samband med att 

jag tar examen i slutet av maj.   

 

Att delta i studien är högst frivilligt och jag ber om ert samtycke innan deltagandet kan börja. 

Det jag ber er om är att få genomföra en semistrukturerad intervju där vi utifrån några 

styrande frågor leder ett samtal kring hur undervisningen av bråk ser ut, hur olika läromedel 

kan användas och vad det finns för möjligheter att utveckla bråkundervisningen. Tack för din 

medverkan! 

 

Matilda Wilhelmson 

000 000 00 00 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa@bbbbbbbb.ccc 

 

 

 

Samtycke om medverkan i forskningsstudie. 

 

 

Namn:__________________________________________ 
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