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Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur gymnasieelever kan 
arbeta med bråkräkning, men även att träna mig som blivande gymnasielärare i att tala med 
elever om deras kunskaper inom matematik.
Arbetet bygger på intervjuer med elever där det samtalades om bråkräkning i allmänhet. Vid 
intervjuerna fick elever också lösa bråkräkningsuppgifter och förklara hur de gått tillväga.
Resultatet av arbetet visar att elever kan tycka att matematik i allmänhet är svårt och att 
bråkräkning i synnerhet är svårt. De kan uppleva uppgifter hämtade från vardagslivet är 
enklare att lösa än rena räkneuppgifter. Detta kan bero på att de slipper använda sig av rena 
räkneregler för bråktal. Arbetet visar också att elever kan uppleva algebraisk räkning som 
kräver kunskaper inom bråkräkning som svårare än vanlig räkning med siffror.

Nyckelord: Bråkräkning, rationella tal, gymnasiet, matematik. 
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1 INLEDNING
Detta examensarbete handlar om hur gymnasieelever kan göra när de arbetar med att lösa 
bråkräkningsuppgifter. Arbetet är baserat på intervjuer med elever från matematikintensiva 
gymnasieprogram. I intervjuerna har eleverna löst uppgifter och förklarat hur de gått tillväga 
och även pratat om bråkräkning och matematik i allmänhet.
En allmän uppfattning hos elever idag verkar vara att bråkräkning är svårt. Flera 
undersökningar visar att eleverna även visar svaga kunskaper i ämnet. Det finns även en 
debatt om vilken roll bråkräkningen ska ha i grundskolans undervisning. 

Inför min framtida lärarroll vill jag få en inblick i hur elever löser och arbetar med bråktal och 
bråkräkning. Detta för att kunna anpassa min egen undervisning för att förbättra elevers 
kunskaper inom området. Arbetet syftar också till att träna mig i att tala med elever om hur de 
löser uppgifter. Syftet är även att bidra till den aktuella debatten om bråkräkningens roll i 
skolan.

1.1 Personlig bakgrund till arbetet

Vid mina studier för att bli matematik- och fysiklärare har jag haft många veckors 
verksamhetsförlagt utbildning, VFU. Vid utförd VFU har jag observerat att flertalet 
gymnasieelever haft problem med tal i bråkform och bråkräkning. Elever har även haft 
problem med t.ex. förenkling av rationella uttryck som enligt mig kräver goda 
bråkräkningskunskaper. En annan sak jag lagt märke till är att vissa elever verkar använda 
andra metoder för att gå runt och slippa använda ren bråkräkning. Det kan till exempel vara 
att använda miniräknaren eller att för hand göra om talen till decimaltal.

1.2 Teoretisk bakgrund

Nedan följer några förklaringar till de matematiska termer som förekommer i arbetet. Detta är 
inga strikta matematiska definitioner utan är enbart till för att ge en kort introduktion.

Naturliga tal är heltal som inte är negativa (alltså 0, 1, 2, 3 och så vidare). De hela talen 
omfattar även negativa heltal (-3, -2, -1 t.ex.). 

Rationella tal kallas ofta i vardagligt tal för bråktal.
Engström (1993) skriver att rationella tal är tal som skrivs på formen a/b där a och b är heltal 
t.ex. 1,2,3, -1-2-3 osv. Det finns fyra grundoperationer för de rationella talen: addition, 
subtraktion, multiplikation och division med tillhörande räknelagar. Talet ovanför 
divisionsstrecket (bråkstrecket) kallas täljare och talet under bråkstrecket kallas nämnare.

Det finns många olika sätt att skriva ett och samma rationellt tal. Till exempel kan talet 1/2 
skrivas som 2/4, 4/8, 50/100 osv. Det är viktigt att ha god förståelse för detta när bråktal ska 
t.ex. adderas och subtraheras men även vid förenkling av matematiska uttryck. 

För att addera och subtrahera bråktal får elever lära sig att talen måste ha samma tal som 
nämnare. Om bråktalen inte har det måste en gemensam nämnare hittas och ett av eller alla 



bråktal skrivas om. Med gemensam nämnare menas ett tal som är en heltalsmultipel av alla 
inblandade nämnare. 
Ex. 1/2 och 1/4 har inte samma nämnare. Talet 4 är dock en multipel av både 2 och 4, alltså 
har en gemensam nämnare hittats. För att skriva talet 1/2 som ett bråktal med nämnare 4 
multipliceras både täljare och nämnare med talet 2, detta kallas för att ”förlänga med 2”. 1/2 
är alltså lika med 2/4. När bråken har samma nämnare adderas eller subtraheras bara täljarna, 
ex. 2/4 + 1/4 = 3/4.

Vid multiplikation av bråk multipliceras täljarna och nämnarna var för sig, ex. 1/2 * 1/4 = 1*1 
/ 2*4 = 1/8. Det finns inget behov av att göra talen liknämniga.

Vid division av två tal inverteras divisorn och sedan multipliceras de båda talen. Ex, 1/2 / 1/4 
här är divisorn 1/4. Det inverterade värdet av 1/4 är 4/1 = 4. För att beräkna 1/2 / 1/4 
multipliceras alltså 1/2 med 4/1. Sedan används räknelagen för multiplikation av bråktal.

Algebraisk räkning kan något populärt tänkas kallas för räkning med bokstäver. Det som i 
denna uppsats nämns som algebraiska uppgifter är uppgifter där enbart bokstäver ingår eller 
uppgifter där både siffror och bokstäver ingår. 

Ett polynom är ett uttryck som går att skriva som en summa av ett antal termer. Termerna kan 
vara variabler och konstanter. Ett polynom får inte innehålla någon variabel i nämnaren. 
Exempel på ett polynom: 2a^2 + 2a + b - 5

Ett rationellt uttryck kvoten av två polynom t.ex. a2 / (a+b).

Kilborn (1990) nämner några exempel på i vilka former bråk uppträder i skolan och även 
utanför. Bråk kan uppträda som

• Tal med plats på tallinjen, på samma sätt som de hela talen.
• Del av en hel. T.ex. 2/5 av en kaka. En femtedel skulle i detta fall vara en del av fem. 

Två femtedelar är alltså två såna delar.
• Del av ett antal. Detta kan vara t.ex. 2/5 av ett antal, t.ex. 15. Först måste 1/5 av 15 

beräknas och sedan tittar man på två sådana andelar.
• Som proportion eller andel. Här ges som exempel att en ägare i ett bolag ska ha 2/5 

av företagets vinst. Andelen i sig säger inget om storleken på beloppet om det inte 
relateras till något annat tal.

• Som förhållande. Exempelvis kan man för 5kr får 2 kg potatis, vilket innebär att man 
för 10kr får 4kg, för 15kr får 6kg, osv. Alltså får man 2/5kg potatis för en krona, 2 * 
2/5kg för 2 kr. 

Engström (1993) säger att bråkräkningen kan dateras tillbaks till Sumeriska riket 4000-2000 
före kristus. Dessa bråk saknade dock nämnare. Han skriver vidare att i det forntida Egypten 
också fanns ett bråkräkningssystem. Detta system bestod av att man beskrev alla tal som en 
summa av stambråk, dvs bråk med talet ett i täljaren t.ex. 3/4 tecknades som 1/2 + 1/4.
Runt 1600 skapas den moderna algebran när den orientaliska matematiken möter den 
grekiska.

1.3 Kursplaner

För att få en bild över vad gymnasieelever kan tänkas kunna inom ämnet bråkräkning är det 
lämpligt att titta på den svenska skolans kursplaner i matematik.



I kursplanen för matematik i grundskolan, Lpo94 står det att elever vid slutet av årskurs fem 
ska: 

”– ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i 
bråk- och decimalform.”

I slutet av årskurs nio ska eleverna: 

”– ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- 
och decimalform” 

”– ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med 
naturliga tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, 
med hjälp av skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel.”

Värt att notera är att i slutet av skolår nio ska eleverna endast ha utvidgat sin taluppfattning att 
gälla rationella tal i bråkform. Goda färdigheter i räkning gäller endast naturliga tal och tal i 
decimalform.

Eftersom eleverna i min urvalsgrupp i arbetet går i tvåan på gymnasiet har de alltså gått ut 
grundskolan men även läst Matematik A och B samt påbörjat studierna i Matematik C. Därför 
är det av vikt att även titta på kursplanen i dessa gymnasiekurser.

I kursplanen för matematik A, MA1201, står att läsa att eleven skall: 

”ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta reella tal skrivna på 
olika sätt, med och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna tillämpa sina 
kunskaper i olika former av numerisk räkning med anknytning till vardagsliv 
och studieinriktning.”

Nu står det först att taluppfattningen ska omfatta reella tal skriva på olika sätt och sedan att 
kunskaperna ska tillämpas i olika former av numerisk räkning. Detta går att tolka som att man 
ska kunna bråkräkning eftersom de rationella talen, bråktalen, ingår i mängden av reella tal. 
Detta står dock inte uttryckligen.

I kursplanen för matematik B, MA1202, står inget som rationella tal. Det finns dock moment 
som kan kräva bråkräkning, t.ex. sannolikhetsberäkningar och även förenkling av algebraiska 
uttryck. 

Kursplanen för Matematik C, MA1203, säger att eleven skall:

”kunna ställa upp, förenkla och använda rationella uttryck.”

1.4 Litteraturgenomgång

I litteraturgenomgången diskuteras intressant litteratur inom ämnet. Avsnittet delas upp i fyra 
olika underavdelningar.  



1.4.1 Elevers kunskaper och känslor

Engström (1993) nämner att bråkräkningens roll i skolans grundläggande undervisning ofta 
har diskuterats av lärare, lärarutbildare och forskare. Bakgrunden till diskussionen ska vara att 
elever visat svagheter i arbetet med bråktal.

Kilborn (1990) skriver också att de flesta grundskoleelever har svårt att göra bråkberäkningar.
Han menar att räknelagar för bråk inte är lätta för elever att läsa in och komma ihåg. Det går i 
flera studier att se att elever blandar ihop räknelagar när de ska utföra bråkberäkningar. 

Ljung m.fl. (1991) presenterar i sin undersökning att blivande gymnasieelever har svaga 
kunskaper, detta gäller både elever som skulle läsa mer avancerad matematik och även de som 
inte skulle göra det. Dock visade de förstnämnda eleverna starkare kunskaper i ämnet i 
allmänhet. 
Engström (1997) menar att undersökningar visar just att bråkräkning medför särskilda 
svårigheter för elever. 

Ljung (1990) redovisar en undersökning som säger att elever tycker i huvudsak att matematik 
är ett roligt och viktigt ämne. Dock anser en femtedel av eleverna i undersökningen att 
matematik är tråkigt och svårt.
Engström (1997) menar att misslyckande i matematik kan leda till ångest hos elever vilket 
kan leda till att eleverna ogillar ämnet starkt. Han säger även att det finns ett 
forskningsområden kallat matematikängslan. Detta ska visst i princip vara unikt för 
matematikämnet. 
Nämnaren (2003) säger att en femtedel av grundskoleeleverna i en undersökning känner sig 
osäkra eller mycket osäkra när de ska räkna.
Moss m.fl. (1999) Skriver att de flesta elever lärt sig algoritmerna för bråkräkning men att 
deras allmänna förståelse för bråktal var anmärkningsvärt låg. De menar att detta kan bero på 
att för mycket tid av undervisningen läggs på att manipulera och räkna med tal. Detta istället 
för att lära ut en god konceptuell förståelse.

1.4.2 Bråkräkning i vardagslivet

Kilborn (1990) talar mycket om bråkräkningen i vardagslivet. Han menar att bråk för länge 
sedan var ett stort inslag i vardagslivet innan decimalsystemet slog igenom. Tidigare fanns 
många olika måttenheter som gav upphov till bråk när de delades. Han påpekar också att 
kravet på vardagskunskaper i bråkräkning har blivit mycket mindre än tidigare. Detta kan 
alltså innebära att elever upplever räkning med bråk som distanserat från vardagstänkande.
Många av vardagsproblemen som faktiskt enkelt går att lösa med bråkräkning går även att 
lösa på andra sätt utan att ens veta vad ett bråk är. 
Han skriver vidare att en didaktisk teori för bråk bör baseras på hur bråk skapas i vardagens 
problemlösning. Det ska även vara möjligt att bygga vidare på dessa tankeformer för att skapa 
en mer formenlig matematik.

Engström (1997) skriver att elever alltmer möter tal i decimalform i vardagliga livet. Exempel 
på detta är priser, mått och vikter. Detta har inneburit att räkning med tal i bråkform har 
minskat. Han skriver dock även att det decimala talsystemet inte alls alltid är helt naturligt. 
Till exempel nämner han att dela ett fat öl i tio delar för att kunna uttrycka det decimalt inte är 



särskilt naturligt. Det står att läsa att Storbritanniens övergång till det decimala system går 
långsamt och att andra enheter fortfarande används.  

Anderberg (1992) påpekar att människor i allmänhet mest har användning för naturliga tal och 
tal skriva i decimalform. Bråkräkningen har inte särskilt stor del i matematiken till vardags. 
Det är endast de som har för avsikt att studera mer avancerad matematik på gymnasiet som 
har behov av att ha goda bråkräkningskunskaper, detta för att behärska algebraiska 
förenklingar t.ex. 

    
1.4.3 Bråkräkning och räkning med tal i decimalform

Engström (1993) beskriver en debatt mellan Lindahl och Anderberg. Lindahl menar att 
bråkräkning är grundläggande och ska komma före räkning med tal i decimalform. Anderberg 
menar till motsats att bråkräkning är för svårt och inte är någon nödvändig kunskap för 
vardagligt bruk.

Anderberg (1992) skriver räkning med bråk inte finns i vardagslivets matematik. För de 
elever som inte ska fortsätta studera matematik på gymnasiet räcker det med att kunna 
omvandla bråk till decimalform och sedan utföra beräkningarna. Han menar vidare att 
faktumet att eleverna idag använder sig av miniräknare gör detta arbetssätt enkelt och en 
anledning till att bråkräkning kan decimeras ännu mer.

Engström (1993) nämner att bråktalen uppkommer tidigare i matematiken än decimaltalen. 
Bråkräkning kan dateras till ett par tusen år före kristus. Decimaltalen förekommer först runt 
år 1600.
Han skriver även att det ur psykologisk synvinkel kan vara enklare att få en bild av vad 1/2 
äpple är en vad 0,5 äpple är. Det förstnämnda kan ses som en av två lika stora delar. För att 
förstå det andra måste man tänka på 0,5 äpple som fem stycken tiondelar av ett äpple. Vidare 
skriver han att det inte finns något naturligt i att beskriva saker i tiondelar. T.ex. att dela upp 
ett rep i tio delar. Bråktal förefaller mer naturligt att beskriva storheter och delar av storheter 
med. Det står också att läsa att de system som eleverna byggt upp i skolans lägre årskurser 
inte är tillräckliga. Dessa system bygger på att de ser på multiplikation som upprepad addition 
och division som en invers av multiplikation. Engström skriver att ett bråk ska ses som både 
ett par av tal och som ett enskilt tal. Elever har svårigheter att uppfatta bråk som ett tal.
Han skriver vidare att räkning med tal i bråkform alltmer ersatts av räkning med tal i 
decimalform. Dels för att det av många anses som lättare och dels för att elever stöter på tal i 
decimalform allt oftare i verkliga livet. Exempel på det är priser och olika mått.
Engström refererar till Padberg (1989) som i en tysk undersökning visar att elever i allmänhet 
inte visar bättre resultat i räkning med tal i decimalform än tal i bråkform. Addition och 
subtraktion tycks vara lättare men multiplikation och division tycks vara svårare.  

1.4.4 Bråkräkning som grund till mer abstrakt matematik 

Wu (2000)  skriver att förståelse för bråktal är nyckeln till att förstå algebra. När bråkräkning 
är korrekt undervisat får eleverna lära sig att behandla heltal på ett sätt som i princip är samma 
som symboler behandlas i algebra. Ett naturligt sätt att förbättra elevers resultat i algebraisk 
räkning är alltså att förbättra undervisningen i bråkräkning.



God kunskap inom bråkräkning kräver i sin tur förståelse för heltal. Till exempel för att förstå 
innebörden av multiplikation av två rationella tal måste man först förstå vad som händer när 
två hela tal multipliceras. Vid division gäller även detta för att förstå varför ett tal ska 
inverteras och sedan multipliceras. Det står även att läsa att inlärning av matematik är 
hierarkiskt, det krävs alltså bred grundförståelse för att lära sig vidare. 

Anderberg (1992) skriver att de elever som tänker studera på gymnasieprogram med mycket 
matematik behöver lära sig bråkräkning för alla fyra räknesätt. Han skriver att division med 
bråk är en avancerad operation som för många elever känns abstrakt. Det finns få riktiga 
vardagsproblem som kräver kunskaper i division av bråk. Han anser därför att det momentet i 
undervisningen kan sparas till elever som tänker fortsätta sina matematikstudier. 

Kilborn (1990) anser att bråkräkning är en viktig inledning till algebran och att opassande 
undervisning och olämpliga tankeformer kan ge framtida problem för elever. Han skriver 
även att räknereglerna för bråk inte är lätta att komma ihåg och hålla isär från varandra. Detta 
särskilt om detta är så kallade ytkunskaper utan riktig förankring. Han nämner också att teorin 
om bråkräkning bör byggas upp i samband med vardagens problemlösning. Teorin bör dock 
ha en kvalitet som duger inte enbart till att lösa vardagsproblem utan även till även formell 
matematik. 

1.5 Frågeställningar

Detta examensarbete ämnar ge svar på följande frågeställningar.

1. Hur känner elever inför att arbeta med bråktal?

2. Löser eleverna bråkräkningsproblem från vardagen på annat sätt än rena 
räkneuppgifter? Upplevs de konkreta problemen som enklare?

3. Omvandlar eleverna bråktal till decimaltal för att lösa bråkräkningsuppgifter?

4. Hur kan eleverna uppleva att arbeta med algebraiska uppgifter som kräver 
bråkräkningskunskaper?



2 METOD
I  metoddelen  diskuteras  urvalsgruppen  som  arbetet  baseras  på.  Procedur  och 
datainsamlingsmetoder behandlat också, samt de analysmetoder som använts för att utvärdera 
informationen som samlats in från intervjuerna.

2.1 Urval
Sex gymnasieelever från årskurs två har deltagit i intervjuer. Samtliga elever har gått 
studieförberedande program där minst Matematik C ingår som obligatorisk kurs. Eleverna 
valdes ur sammanlagt tre olika klasser. Klasserna valdes även så att samtliga elever läst 
Matematik A och B och även läst om förenkling av rationella uttryck i Matematik C. Valet av 
elever i klasserna gjordes slumpmässigt. Eleverna fick reda på att deras namn, klass eller 
skola inte skulle nämnas i rapporten. De fick också information om att allt sparat material 
förutom enstaka viktiga citat från intervjuerna ska förstöras när rapporten väl är skriven. 

2.2 Procedur och datainsamlingsmetoder

Datainsamlingsmetoden för det här arbetet var djupgående intervjuer. Intervjuerna bestod i 
princip av två delar. Vid den första delen talades det om bråkräkning och matematik i skolan i 
allmänhet. Vid denna del fanns inte några på förhand bestämda frågor men temat var samma 
för alla elever. Den andra delen av intervjun bestod av att eleverna räknade uppgifter i 
bråkräkning och beskrev hur de gick tillväga. Intervjuaren ställde ibland frågor som ”hur 
tänkte du?” ”varför?” osv. Alla elever fick inte lösa exakt samma uppgifter men intervjuaren 
hade ett bank med uppgifter att plocka från.

Räkningsuppgifterna i intervjudelen baserades på en förstudie där omkring 50 gymnasieelever 
på studieförberedande program fick lösa bråkräkningsuppgifter. Uppgifterna i förstudien 
konstruerades så att förstudien skulle innehålla alla fyra räknesätt, rena räkneuppgifter, 
problem hämtade från vardagen och algebraiska uppgifter. Det fanns även en progression i 
svårighetsgrad. 
Till intervjuerna valdes dels uppgifter som de flesta elever i förstudien gjort korrekta 
lösningar på och dels uppgifter som omkring 10-25% hade korrekta lösningar på. Detta för att 
det skulle finnas en god chans att de  flesta intervjuade eleverna skulle kunna lösa flera 
uppgifter men att ändå inte tycka att det var för enkelt. 

Intervjuerna spelades in på en mobiltelefons ljudinspelarfunktion. Eleverna använde papper 
och penna när de löste räkningsuppgifterna. Elevernas skriftliga lösningar på varje uppgift 
sparades. 

2.3 Analysmetoder
De inspelade  intervjuerna  transkriberades  ordagrant  till  text.  Elevernas  anteckningar  från 
deras lösningar av räkneuppgifter kopplades ihop med informationen från ljudinspelningarna 
genom att de kopierades in i de transkriberade texterna, detta för att ge en bättre överblick och 
förståelse för hur de löst uppgifterna.
Texterna analyserades sedan på så sätt citat och lösningsmetoder som var intressanta för var 
och en av frågeställningarna valdes ut och placerades i tabeller. Tyngdpunkten lades på att 
bland intervjuerna hitta olika uppfattningar om bråkräkning och olika tillvägagångssätt  vid 
lösning av uppgifterna.    



3 RESULTAT

Resultatet presenteras för varje enskild frågeställning. Till varje frågeställning hör en tabell 
med  data  samt  en  sammanfattning  av  resultatet.  I  tabellerna  kan  räkningsuppgifter  från 
intervjuerna nämnas. Dessa uppgifter går att finna i bilagan till arbetet. Elevernas namn som 
förekommer i arbetet är påhittade.

3.1 Hur känner elever inför att arbeta med bråktal?

Denna frågeställning besvaras enbart med information från den del av intervjun där 
bråkräkning diskuteras i allmänhet. Någon egentlig räkning har inte skett.

Tabell 1. Elevers uppfattningar om bråktal.

Teman/uppfattningar Intressanta citat

bortglömda kunskaper Emil: "Hum bråk ja, det var ett tag sen vi höll på med det här” 

Karl: "Lite samma känsla som när man kommer tillbaks till 
skolan efter sommarlovet"

Roger: ”Det är svårt att minnas så här gamla grejer”

för svårt/för abstrakt Peter: ”I matteboken är det mest tal, skulle vara mer 
vardagsuppgifter då man får läsa och tänka”

Lina: "Man vet inte var man ska börja eller vad man ens ska 
göra..."

Lina: ”Va? Usch, ska jag räkna?”

Eleven känner inget 
behov

Peter: "Jag brukar ändå göra om till decimaltal och räkna med 
miniräknaren"

Emil: "Jag tror inte vi har använt bråkräkning på flera år så det 
känns lite onödigt att kunna"

Matilda: "Tror inte det ingår i någon kurs vi läser nu"

Den första frågeställningen sammanfattas i att eleverna har tre olika större uppfattningar om 
att räkna med bråk:
 

• att det är bortglömda kunskaper 
• för svårt/abstrakt
• att de inte har något behov av kunskaper inom bråkräkning.

Redan innan räknedelen av intervjuerna kände några av eleverna att de tyckte bråkräkning var 
svårt eller att det var något de glömt bort. 
Ingen av dessa tre kategorier kan räknas som någon positiv uppfattning/känsla.



Eleven bakom citatet ”Va? Usch, ska jag räkna?” visade en tydlig olustkänsla inför intervjun 
och presterade även väldigt dåligt på själva räknedelen. 

3.2 Bråkräkningsproblem hämtade från vardagen

Denna frågeställning besvaras både med information från den första delen av intervjun och 
även den andra delen när eleverna löste olika bråkräkningsuppgifter.

Tabell 2. Elevers uppfattningar om bråkräkningsproblem hämtade från vardagen.

teman/uppfattningar Intressanta citat/lösningsmetoder

Det är lättare i allmänhet att lösa 
praktiska uppgifter

Peter: "Ja, de praktiska är enklare. det blir ett annat sätt att 
tänka när man kopplar in verkligheten"

Lina: ”Uppgifter med bara siffror känns svårare.”

Roger kunde enkelt lösa uppgift 5b) men lyckades inte 
klara 4d) som gick ut på att dividera 5/2 med 1/2

Bråkräkningen kringgås helt Lina kunde säga vad 3/4 av 16 meter men kunde inte inse 
lösningen kan skrivas som 16*3/4 eller att
den beräkningen ger samma svar.

Peter utför multiplikationen 16*3/4: ”Den skulle jag göra 
om till 16*0,75 men det blir ju ett miniräknartal.

Eleverna ser på uppgifterna som 
bråkräkningsuppgifter men 
använder inte räkneregler för bråk 
vid lösning. 

Roger vid lösning av uppgift 5b): “Det går i 1/2 liter i 
dom små. Och jag ser ju att det är en tre i täljaren på
3/2. Om man häller upp en flaska har jag två halvor kvar 
och om jag häller upp en till så har jag en halv kvar och 
sen tar det slut.”

Karl hade problem med att beräkna 16 * 3/4 men stötte 
inte på några problem att bestämma  3/4 av 16 meter. Vid 
lösningen av den sistnämnda uppgiften förklarade eleven 
att 16 delades upp i fyra delar och att han tittade på 
storleken av tre sådana delar.

Peter ville vid lösning av uppgift 8 intuitivt dividera 12 
med ¼ men insåg inte hur beräkningen skulle utföras och 
trodde därför uppställningen var fel. Eleven 
multiplicerade efter en stund 12 med 4 men var inte säker 
på att det gav samma svar som att dividera med ¼.



Elevers  olika  uppfattningar  delas  in  i  tre  teman  med  uppfattningar  för  att  ge  svar  på 
frågeställning två. Sammanfattningsvis är de tre temana:
 

• att det är lättare i allmänhet att lösa praktiska uppgifter 
• bråkräkningen kringgås helt
• att  eleverna  ser  på  uppgifterna  som  bråkräkningsuppgifter  men  använder  inte 

räkneregler för bråk vid lösning av dessa.

Det  verkade  som att  de  flesta  elever  hade  lättare  för  att  lösa  praktiska  problem än  rena 
räkneuppgifter.  Vid  räkneuppgifterna  kanske  man  kan  säga  att  eleverna  tvingas  använda 
räkneregler  för  bråk  som de  kanske har  glömt  bort  eller  aldrig  lärt  sig  från  början.  I  de 
praktiska  uppgifterna  verkade  de  kunna  tänka  ut  hur  de  skulle  gå  tillväga  för  att  lösa 
uppgifterna. 
Vid lösning av vissa uppgifter märktes det att några elever helt klart tänkte i bråk och med 
bråkräkning men sen inte använde räknereglerna för bråk. Istället för att direkt multiplicera 16 
med 3/4 så delade en elev 16 upp i fyra delar med storleken 4. Sedan multiplicerades 4 med 3.
Detta kan tyda på att eleven har förståelse för bråk men ej minns räknereglerna.

3.3 Omvandlar eleverna bråktal till decimaltal för att lösa 
bråkräkningsuppgifter?

Den här frågeställningen besvaras enbart med information från räknedelen av intervjuerna.

Tabell3. Elevers olika uppfattningar om bråkräkning genom omvandling till decimalform.
teman/olika uppfattningar intressanta citat/lösningar på problem

omvandling till bråktal 
eftersom räkneregler för bråk 
saknas

Lina vid addition av 1/2 och 1/3: ”Asså jag kommer inte ihåg 
det där, jag vill gärna göra om till decimaltal. 0,5 +.. men 1/3 
funkar ju inte att göra om.”

Peter vid addition av 1/4 och 1/5: ”Det skulle jag skriva som 
0,25 och 0,2... det blir 4,25”
Intervjuare: ”Skulle du kunna utföra beräkningen på något 
annat sätt?”
Peter: ”..jag tror inte det, jag minns inte hur man ska göra”

Peter utför multiplikationen 16*3/4: ”Den skulle jag göra om 
till 16*0,75 men det blir ju ett miniräknartal. 

Peter vid multiplikationen en halv gånger 2/4. ”En halv vill 
jag göra om till 0,5 och sen 2/4 till 4/10 som är  0,4 och sen 
hade jag räknat ut det.. blir det 0,2? Nej jag hade använt 
miniräknare.



omvandling till bråktal av 
vana, även om räknereglerna 
för bråk är kända

Roger vid addition av 1/4 och 2/4: ”Det hade jag nog skrivit 
som 0,25 + 0,5” 
Intervjuare: ”Kan du utföra beräkningen på ett annat sätt?”
Roger: ”Ja.. eftersom det är bråkräkning vi pratar om så kan 
jag ju göra ta 1/4 + 2/4 = 3/4”

Roger vid addition av 1/2 och 1/3: ”1/3 kan jag ju inte göra 
om för det blir inte exakt. Jag får ta båda talen gånger sex 
och sen lägga ihop”
Intervjuare: ”Kan du förklara?”
Roger: ”Ja för att få samma nämnare. Nej nämnaren ska bli 
sex, första talet gånger tre och andra talet gånger 2. 3/6 + 2/6 
= 5/6”

eleven omvandlade ej talen Peter kunde utföra addition av tal med olika nämnare med 
hjälp av räkneregler för bråk. Vid multiplikation av tal ville 
eleven även där göra talen liknämniga. Räknereglerna för 
division saknades helt. 

Karl Hade samma lösningsmetod för addition/subtraktion 
som för multiplikation. Nämnarna adderades/multiplicerades 
för sig och täljarna adderades/multiplicerades för sig. Vid 
division försökte eleven använda denna metod också men 
stötte på problem att komma vidare. 

Tre teman besvarar frågeställning tre:

• omvandling till bråktal eftersom räkneregler för bråk saknas
• omvandling till bråktal av vana, även om räknereglerna för bråk är kända samt
• eleven omvandlade ej talen.

I det första temat finns tydliga exempel på att elever ej klarade utföra bråkberäkningar, istället 
omvandlade eleverna talen till bråktal. Detta innebar dock ibland problem eftersom eleverna 
inte med hjälp av huvudräkning klarade av detta.  Det blev även problem när de stötte på 
rationella tal som har oändlig decimalutveckling t.ex. 1/3.

Det andra temat innehåller exempel på att eleverna föredrog att omvandla talen till decimal, 
antagligen av vana. Dessa elever klarade av båda räknesätten.

Det tredje temat är där eleverna helt enkelt använde bråkräkning för att lösa uppgifterna. I ett 
fall användes dock fel eller onödiga räknemetoder. Detta berodde troligen på hopblandning av 
räkneregler. Till exempel ville en elev göra två bråktal liknämniga för att kunna multiplicera 
dem  med  varandra.  Samma  elev  tycktes  ha  blandat  ihop  räknereglerna  för 
addition/subtraktion med de för multiplikation.



3.4 Hur kan eleverna uppleva att arbeta med algebraiska uppgifter som kräver 
bråkräkningskunskaper?

Frågeställning  4  besvaras  med  lösningsmetoder  och  intressanta  citat  från  räknedelen  av 
intervjuerna.

Tabell 4. Elevers uppfattning om algebraiska bråkräkningsuppgifter.
teman/uppfattningar Intressanta citat eller problemlösningar

upplevs som omöjligt Lina vid lösning av b / (1/a) samt 1/b * 1/a : "nej det här 
går inte, jag vet inte vad det är för tal, det är ju bara 
bokstäver"

känsla av att sakna bråkräkning Emil kommenterar b / (1/a): "den kan jag inte, det behövs 
mer bråkräkning för det här"

Karl vid lösning av 1/b * 1/a: "då gör jag lika som tidigare 
(lösning av 2/4 * 1/5) tar b gånger den första och a gånger 
den andra för att få samma nämnare.. det blir b/ab * b/ab. 
Kommer inte längre.”

svårare än vanlig räkning klarar 
ändå att göra en korrekt lösning

Matilda: "ja det här känns svårare men.. 1/ab tror jag.”
Intervjuare: ”Förklara hur du tänkte”
Matilda: "1*1 / a*b = 1/ab”

Frågeställning  fyra  besvaras  med  tre  olika  teman  som  sammanfattar  elevernas 
uppfattningar/kunskaper:
 

• upplevs som omöjligt
• känsla av att sakna bråkräkning
• svårare än vanlig räkning men klarar ändå att göra en korrekt lösning.

Eleverna  i  det  första  temat  klarade  helt  enkelt  inte  av  uppgifterna  och  kunde inte  heller 
motivera varför de inte gjorde det.

De elever vars lösningar passar i tema två kände att de saknade bråkräkningen för att komma 
vidare. Till skillnad från eleverna i tema ett så hade de en känsla för vad de saknade.

Eleverna i  det  tredje temat  klarade till  viss  del  att  lösa uppgifterna men ansåg att  de var 
svårare  än  vanlig  räkning,  det  som  menas  med  vanlig  räkning  är  de  tidigare  numeriska 
uppgifter de stött på i intervjun.

Gemensamt för alla tre teman var att algebraisk räkning upplevdes som svårare än numerisk.



4 DISKUSSION
Diskussionsavsnittet är uppdelat i tre delar. Första delen behandlar arbetets tillförlitlighet. Där 
till exempel diskuteras om urvalsgrupper har varit representativ, om frågorna i intervjustudien 
är välformulerade, om intervjumaterialet samlats in på samma sätt och om resultaten ger en 
korrekt bild av det som undersökts.

Andra  delen  är  själva  diskussionsavsnittet,  där  diskuteras  resultatet  och  jämförs  med 
litteraturen som är behandlad i litteraturgenomgången.

Tredje delen handlar om förslag till  fortsatt praktisk tillämpning. Här diskuteras bland vad 
resultatet av arbetet kan ha för fortsatta konsekvenser för mig i min yrkesroll som lärare. 

4.1 Tillförlitlighet

Urvalsgruppen för undersökningen är representativ, samtliga elever tillhör den grupp som 
arbetet har för avsikt att undersöka. Eftersom eleverna valdes slumpmässigt och att endast sex 
elever deltog i studien finns såklart en risk för att elever elever med enbart samma 
uppfattningar och kunskaper om bråkräkning valdes. Resultatet visar dock på att eleverna 
både hade liknande och även helt olika uppfattningar. När den sjätte eleven intervjuades dök 
det inte upp några nya uppfattningar och därför ansågs det onödigt att göra fler intervjuer.

Vid den del av intervjuerna när det talades om bråkräkning i allmänhet var det svårt att få 
eleverna att ge utförliga svar på direkta frågor. Det är inte konstigt eftersom de inte fått något 
tid att fundera över frågorna. Istället var följdfrågor tvungna att ställas för att få mer utförliga 
svar, här finns en typisk risk att intervjuaren styr över vilka svar som eleven kommer att ge.

Räknedelen av intervjun har nackdelen att eleverna hade svårt att formulera sig matematiskt. I 
vissa fall fanns svårigheter i att tolka elevernas svar till ett mer allmänt matematiskt språk.
Uppgifterna som eleverna löste i räknedelen var väl formulerade och svåra att missförstå, de 
var även konstruerade för att täcka in alla räknesätt. Uppgifterna bestod av rena 
räkneuppgifter och vardagliga problem, även rent algebraiska uppgifter fanns med. Både 
uppgifter med låg och hög svårighetsgrad ingick.

Allt material samlades in på i princip samma sätt. I den första delen av intervjuerna ställdes 
dock inte samma frågor till alla elever. Frågorna som ställdes baserades på vad eleverna gav 
för svar till de första inledande frågorna.
Räknedelen av intervjuerna är enklare att upprepa. Alla elever fick förvisso inte exakt samma 
frågor men alla frågor hämtades från en och samma bank med uppgifter.
Resultatet ger till viss del en sann bild av det som undersöktes. Det som frågades efter var 
t.ex. ”hur elever kan göra?” och ”hur kan elever känna?”. Resultatet ger förslag på hur de kan 
göra och hur de kan känna. Dock ger resultaten inte alls någon statistik på hur många som gör 
eller känner på ett visst sätt. 



4.2 Teoretisk tolkning

I den teoretiska tolkningen diskuteras resultaten i var och en av frågeställningarna jämförs 
med vad som sägs i litteraturgenomgången.

4.2.1 Hur känner elever inför att arbeta med bråktal?

Resultatet från intervjuerna stärker det som sägs i litteraturen. Det tycks finnas en uppfattning 
om att bråkräkning är svårt. Det är intressant att eleverna hade den åsikten redan innan de 
hade gjort räknedelen av intervjuerna. Detta gäller speciellt de elever som ansåg att det var 
länge sen de använde sig av bråkräkning. För mig väcker det frågan om eleverna kanske 
undviker/har undvikit bråkräkning eftersom de anser det vara svårt.  

Ett resultat av intervjuerna är att eleverna kan anse bråkräkning vara bortglömda kunskaper 
och att det är svårt att minnas räkneregler. Detta stämmer överens med vad som nämns i 
litteraturgenomgången om elevers svårigheter med bråkräkning. Det står även att läsa 
räknelagarna för bråkräkning inte är lätta att komma ihåg och att risken är stor att lagarna 
blandas ihop.  
Att en uppfattning hos eleverna i intervjuerna var att det är bortglömda kunskaper är 
intressant, detta eftersom samtliga elever studerar vid ett studieförberedande program som 
innehåller förberedelse till högre matematikstudier på högskola. En elev nämnde att han inte 
trodde sig ha använt bråkräkning på flera år och en annan ansåg att det inte ingick i någon 
kurs de läser nu i alla fall. Detta är också intressant eftersom de nyligen (ett tidsperiod på max 
två månader) läst om förenkling av rationella uttryck i kurs Matematik C. Det området har i 
högsta grad med bråkräkning att göra. Det är troligt att eleverna inte gjorde denna insikt 
eftersom att de kanske ej sammankopplade rationella uttryck med bråktal. Vid intervjuerna 
kan de varit inställda på att tala om bråkräkning specifikt och därför ansåg att förenkling av 
rationella uttryck var något helt annat.  

Vid en analys av vad grundskolans läroplaner säger om bråkräkning är det inte konstigt att 
eleverna kan ha dåliga kunskaper i ämnet. Ingenstans går att läsa att de någonsin ska ha goda 
kunskaper inom bråkräkning. Detta kan i princip innebära att en högstadielärare som ska 
planera matematikundervisningen ej tillägnar bråkräkningen mycket tid av undervisningen 
eftersom jag antar att de baserar sin undervisning på vad som står att läsa i läroplanerna.

Att en av eleverna visade en tydlig olustkänsla inför att behöva räkna är också intressant. 
Engström (1997) nämner detta som ”matematikängslan”. Faktumet att denna elev visade 
svagheter i bråkräkning stärker Engströms uppfattning om att misslyckande inom matematik 
kan bidra till denna olustkänsla. Det är enligt mig inte konstigt att elever kan ha denna känsla, 
det känns som att matematik kan vara ett prestationsinriktat ämne där det gäller att tänka rätt 
och få rätt svar. Att misslyckas med matematikämnet borde kunna ge en dålig självkänsla. 
Detta kan vara värt för mig som blivande lärare att ha i åtanke vid utvärdering av elevers 
kunskaper, t.ex. diagnoser. Att inleda skolåret med att misslyckas på ett diagnostiskt prov kan 
upplevas som en dålig start. Istället kanske samtal med eleverna om vad de har för kunskaper 
och kanske behöver träna mer på kan vara ett alternativ till diagnostiskt prov.  



4.2.2 Bråkräkningsproblem hämtade från vardagen 

I litteraturgenomgången står det att läsa att Kilborn och Anderberg menar att bråkräkning 
nuförtiden inte är ett särskilt stort inslag i vardagslivet. Naturliga tal och decimaltal är det som 
vi har mest användning för.
Resultatet från intervjuerna där elever kunde lösa praktiska problem innehållande samma 
beräkningar som rena bråkräkningsuppgifter visar ganska klart att det finns en uppfattning att 
det är enklare att lösa problem hämtade från vardagen. Det visar också att anledningen till 
detta kan vara att eleverna slipper använda direkt bråkräkning för att lösa uppgifterna. Det 
sistnämnda stärker Kilborns resonemang om att de flesta klarar att lösa vardagliga problem 
som bygger på bråk utan att använda några räkneregler för bråkräkning eller att veta vad ett 
bråk är.
Jag tror att vissa elever helt enkelt har för dåliga kunskaper om bråkräkning för att kunna 
utföra enklare beräkningar. De stirrar sig blinda på några siffror på ett papper. Vid mer 
praktiska uppgifter kan de tänka på ett annat sätt. Intervjuerna visar att det finns en sådan 
uppfattning bland elever. 
 En elev ansåg att det går att tänka på andra sätt när verkligheten kopplas in. Jag tror att det 
upplevs som enklare att resonera sig fram till lösningar på uppgifter när man kan 
sammankoppla talen till verkliga ting. T.ex. uppgift 5b) kan korrekt och snabbt lösas genom 
(3/2) / (1/2) = 3. Denna uträkning kräver dock kännedom om räkneregler för division av 
bråktal. För elev 5 var det enklare att fundera på hur många halvlitersflaskor det får plats i en 
1,5litersflaska. För detta krävs ingen kännedom om räkneregler för division av bråk.

4.2.3 Omvandlar eleverna bråktal till decimaltal för att lösa 
bråkräkningsuppgifter?

I debatten mellan Lindahl och Anderberg som beskrivs i Engström (1993) menar Lindahl i 
motsats till Anderberg att bråkräkning bör komma före räkning med tal i decimalform. I 
läroplanerna för grundskolan står det att läsa att eleverna skall ha goda kunskaper i räkning 
med tal i decimalform. Om rationella tal står det endast att de skall ha en taluppfattning som 
omfattar dessa. Anderbergs åsikter tycks gå att finna i läroplanerna, därmed inte sagt att det är 
just hans specifika åsikter som påverkat formen på läroplanerna. Han menar även att faktumet 
att dagens elever har tillgång till miniräknare gör bråkräkning än mer onödigt för alla att 
kunna.
Denna uppfattning gick att återfinna hos en av de intervjuade eleverna. Eleven ansåg sig ej 
använda bråkräkning i skolan eftersom omvandling till decimaltal ändå gjordes med hjälp av 
miniräknare. Detta tankesätt är enligt mig inte lämpligt för en elev som läser på ett 
matematikintensivt program eftersom det kan finnas en risk att eleven ej får den räkneträning 
som behövs för att kunna utföra beräkningar som miniräknare ej klarar av.
Vid intervjuerna stötte flera elever på problem med att utföra multiplikations- och 
divisionsberäkningar med tal omvandlade tal till decimalform eftersom de saknade en 
miniräknare. Detta även fast det var relativt enkla beräkningar.
Detta problem går att återfinns i vad som sägs i litteraturgenomgången om räkning med tal i 
decimalform.
Jag tror att elever gör sig en otjänst genom att hela tiden omvandla talen till decimalform. 
Räkning med bråk behöver inte alls bli svår. Eleverna får där hela tiden jobba med hela tal 
och det enda som behövs är kännedom om multiplikationstabellen. Detta förutsatt att eleverna 
kan praktisera räknelagarna.  



4.2.4 Hur kan eleverna uppleva att arbeta med algebraiska uppgifter som kräver 
bråkräkningskunskaper?

Wu (2000) skriver att förståelse för bråktal är nyckeln till goda kunskaper inom algebra. 
Denna åsikt stärks av resultatet av intervjuerna. En klar uppfattning var att de elever som hade 
svaga kunskaper inom bråkräkning helt enkelt inte klarade av den algebraiska räkningen. De 
saknade räknereglerna och kunde därför inte lösa uppgifterna. De algebraiska uppgifterna 
kräver i princip god förståelse för räknereglerna. Detta till skillnad från de från vardagen 
hämtade uppgifter där eleverna som saknade räknereglerna för bråkräkning kunde kringgå 
själva bråkräkningen. Samma sak gäller de uppgifter enbart baserade på numerisk räkning, 
där fanns en metod bland eleverna att omvandla talen till bråktal.
Anderberg (1992) anser att enbart de som tänker studera på gymnasieprogram som innehåller 
mer avancerade matematikkurser behöver lära sig bråkräkning för alla fyra räknesätt. 
Speciellt division kan sparas till de motiverade eleverna. Jag anser att detta kan vara en dålig 
idé med tanke på Padbergs (1989) studier som visar att bråkräkning kan vara en säkrare metod 
vid multiplikations och divisionsberäkningar.
 Jag tror det finns en risk med att på högstadiet dela upp matematikundervisningen och spara 
moment till enbart de som tänker studera vidare. Alla elever kan inte i förväg veta vad de ska 
välja för slags gymnasieprogram. Det finns dessutom en klar risk att momentet inte tillägnas 
lika stor tid av undervisningen om lärare tvingas dela upp klasser i olika delar. 

4.3 Förslag till fortsatt praktisk tillämpning

Detta examensarbete har delvis syftat i att träna mig med att tala med elever om matematik 
och räkning. Det kan för mig vara en grund till att utvärdera elevers kunskaper i olika 
områden inom matematiken. Jag tror att en lärare i matematik bör ha en kontinuerlig 
matematisk dialog med eleverna där de får förklara vad de kan och inte kan inom det område 
de studerar för tillfället. Jag tycker att det skulle vara intressant att försöka uppmuntra 
framtida gymnasieelever att se bråkräkning som sin vän och ett användbart verktyg inom 
matematikstudierna. Detta för att se om det kan förbättra deras kunskaper inom algebraisk 
räkning. Learning Study kanske kan vara en lämplig tillämpning för detta.
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BILAGA 1

Uppgiftsbank

1. utför additionen

a) 1/2 + 1/3 b) 1/4 + 1/5 c) 1/4 + 2/4 d) 1/6 + 1/3
 
2. utför multiplikationen

a) 16 * 3/4  b) 1/2 * 2/5  c) 1/2 * 1/6 d) 2/9 * 2/3  e) 2/4 * 1/5 

3. a) Hur mycket är tre fjärdedelar av 16 meter?  b) Vad är hälften av 3/4? c) Hur mycket är 
en fjärdedel av tjugo?

4. Utför divisionen

a) 3/2 / 1/2   b) 1/2 / 1/4  c) 8 / 1/3  d) 5/2 / 1/2

5. a) En hink med nio liter vatten ska tömmas i flaskor med volymen 3/2 liter. Hur många 
flaskor behövs?

 
    b) En läskflaska med volymen 3/2 liter ska tömmas i mindre flaskor med volymen ½ liter. 

Hur många av de mindre flaskorna behövs?

6.
a)utför divisionen  b / 1/a
b)utför multiplikationen 1/a * 1/b

7. a) utför additionen         b) utför additionen

    _4_  +    3  _4_  +    3  
     ab        ab                         a          b

8. Mia ska äta ett piller var fjärde timme. Hur länge räcker tolv piller?     
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