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Abstract 

This degree project will study students' number sense based on teacher experiences from 

teaching fractions and if it affects the outcome. It will also highlight a number of common 

difficulties that the students may encounter but also how the teaching can be designed to 

support the students. The collection of the material on which the result is based has been 

received through qualitative interviews with active mathematics teachers in grade four to six. 

In order to investigate whether pupils' number sense affects the results in learning fractions, 

the theoretical framework number sense will be used. Number sense is created by McIntosh, 

Reys and Reys (1992) and is a tool for analyzing students' knowledge of understanding 

numbers, understanding operations, and making calculations with numbers. During the 

analysis of the data, teachers 'responses were documented in a table showing whether any of 

the student difficulties that became visible matched the categories for a good number sense.  
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Sammanfattning 

Detta examensarbete kommer att studera elevers taluppfattningsförmåga utifrån lärares 

upplevelser från undervisning om bråk och om den påverkar resultatet. Det kommer även att 

belysa ett antal vanligt förekommande svårigheter som eleverna kan stöta på men också hur 

undervisningen kan utformas för att stötta eleverna. Insamlingen av det material som 

resultatet är uppbyggt av skedde genom kvalitativa intervjuer med verksamma 

matematiklärare i årskurs fyra till sex. För att undersöka om elevers taluppfattningsförmåga 

påverkar bråkinlärningen kommer det teoretiska ramverket Number sense att användas. 

Number sense är skapat av McIntosh, Reys och Reys (1992) och är en hjälp för att analysera 

elevers kunskaper kring att förstå tal, att förstå operationer och att kunna utföra beräkningar 

med tal. Under analysen av datan dokumenterades lärarnas svar i en tabell som visar om 

någon av de svårigheter som blivit synliga hos eleverna stämmer in med taluppfattningens 

kategorier.  

 

Nyckelord: Taluppfattning, bråk, matematik, svårigheter, mellanstadiet, pedagogik.  
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1 Introduktion  

I detta kapitel kommer först en inledning som handlar om vad hela detta examensarbete 

kommer att behandla. Därefter följer en bakgrund som beskriver vad läroplaner säger samt en 

förklaring om taluppfattning utifrån kommentarmaterialet i matematik redovisas. Slutligen 

presenteras olika resultat från PISA-undersökningar och även en beskrivning till varför denna 

undersökning är passande för professionen matematiklärare. 

 

1.1 Inledning 

Taluppfattning har en nyckelroll i elevernas möte med matematik, dels för att det står som ett 

centralt innehåll i läroplanen som är giltig för grundskolan (Skolverket 2017) och dels för att 

det ligger till grund för övriga områden i matematiken (Yilmaz, 2017). Taluppfattning är ett 

svårtolkat begrepp och kan därför definieras på många olika sätt. En vanlig definition är att 

det innebär en kunskap om alla tals egenskaper, hur de beter sig vid olika operationer samt 

hur de används och förstås vid olika beräkningar (McIntosh, Reys & Reys 1992). Dessa tre 

kategorier bildar tillsammans en central del i matematikämnet och det är därför av stor vikt att 

eleverna får en möjlighet att genom undervisningen utveckla sin taluppfattning. Det är viktigt 

att i starten utgå från grunderna i matematiken för att få en känsla av hur de naturliga talen 

fungerar (McIntosh, Reys & Reys 1992). När den kunskapen är befäst kommer det resultera i 

att eleverna får en stor knuff framåt och undervisningen kan därefter gå vidare mot nästa steg 

i progressionen av tal och operationer (Van Hoof, Verschaffel & Van Dooren, 2017).  

 

I det nästkommande steget i progressionen i skolmatematiken kommer de tidigare vanligt 

förekommande heltalen bytas ut mot tal i bråkform. Tal i bråkform visar fler egenskaper hos 

tal vilket i många fall kan resultera i en problematisk inlärning för eleverna (Van Hoof, 

Verschaffel & Van Dooren, 2017). Viss forskning visar att en god taluppfattning gällande 

hela tal kan underlätta processen till att dessutom skapa en förståelse för rationella tal (dvs. tal 

i bråk-och decimalform) (Bailey, Siegler, & Geary, 2014) medan annan forskning motsäger 

detta. Den motsatta forskningen menar att en allt för oreflekterad eller automatiserad kunskap 

om naturliga tal kan vara bekymmersamt och istället göra att eleven blandar ihop vilka 

metoder som de ska använda (Van Hoof, Verschaffel & Van Dooren, 2017). Lärarnas roll blir 

därför att förutse vilka svårigheter som möjligtvis skulle kunna uppstå för eleverna, samt hur 
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dessa även kan motverkas, eller förstärkas, i och med undervisningen. Att ha en förståelse för 

tal i bråkform och deras egenskaper är något som ligger till grund för den fortsatta 

matematikundervisningen och elevernas resultat påvisar redan vid inlärningen av grunderna 

hur den fortsatta utvecklingskurvan för de nästkommande ämnesområdena kan komma att bli 

(Skolverket, 2017a). 
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1.2 Bakgrund  

Det har i många år funnits regler och riktlinjer för vad som ska presenteras för elever inom 

skolans undervisning. Det finns olika styrdokument som berättar om innehållet 

undervisningen ska behandla, samt vad eleverna ska kunna efter ett avslutat arbetsområde i 

form av kunskapskrav. Men för att eleverna ska nå upp till kunskapskraven krävs det en väl 

utformad undervisning som är anpassad efter varje individ (Lärarförbundet, 2017). 

 

Förutom kunskapskraven hittas även det centrala innehållet skrivet i dagens läroplan. Det är 

uppdelat i kunskapsområden som var och ett har ett antal underrubriker som förtydligar vad 

området ska behandla (Skolverket, 2017b). I matematikämnet för årskurs fyra till sex handlar 

det första området om ”taluppfattning och tals användning” (Skolverket 2017a, s.58). 

Taluppfattning är en bas i elevernas fortsatta lärande i matematik och är nödvändigt för att de 

ska kunna bygga upp en vidare förståelse för de nästkommande kunskapsområdena såsom 

algebra och statistik (Skolverket, 2017a). Inom detta specifika kunskapsområde gällande 

taluppfattning kommer eleverna få vetskap om vad ett tal är och hur det kan användas, både i 

olika situationer men även i olika beräkningar. Området behandlar både naturella tal och 

rationella tal (Skolverket, 2017a) och det senaste begreppet innefattar både tal i bråk- och 

decimalform, men kommer i detta arbete att specificeras mot bråktalen. 

 

Överlag har svenska elevers prestationer enligt PISA (2000, 2003, 2006, 2009) och TIMSS 

(1995, 2003, 2007) inte sett positivt ut i jämförelse med andra länder när det handlar om 

bråkkunskaper skriver Kilborn (2014). Han berättar vidare att i Sverige deltog cirka 50 000 

elever mellan år 2008–2012 i en annan utvärdering som gjordes med hjälp av Skolverkets 

diamantdiagnoser. Det blev med hjälp av diagnoserna tydligt att en bristande uppfattning 

kring bråk i årskurs 6 ledde till lägre resultat i årskurs 7 och 9. Detta kan bero på att 

kontinuiteten i undervisningen varit bristfälligt eller att undervisningsmetoderna inte 

anpassats för eleverna som i sin tur lett till att missuppfattningar skapats (Kilborn, 2014). 

Forskare som anser att taluppfattningen har en viktig del i elevernas matematikutveckling har 

däremot andra åsikter. Till exempel nämner Van Hoof, Verschaffel och Van Dooren (2017) 

att elevers grundläggande taluppfattning är en stor hjälp för det fortsatta matematiklärandet, 

speciellt när det börjar övergå till undervisning av rationella tal. Kunskaper om tal i bråkform, 

som i sin tur ligger till grund för andra ämnesområden, kan i samband med en svag allmän 
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taluppfattning bli ett svårt område att lära sig (Van Hoof, Verschaffel, & Van Dooren, 2017) 

och kunskapsutvecklingen i matematik kan därför avstanna.   

 

Frågan, och även tanken bakom detta arbete, blir därmed vad elevernas svårigheter när det 

kommer till lärandet av bråk faktiskt beror på. Viss forskning säger si och annan säger så, 

men vad säger egentligen lärare? Finns det något mönster i det problematiska som kan 

kopplas till taluppfattning som Van Hoof, et al. (2017) antyder eller beror det på att elever 

inte fått den undervisning som i detta fall hade behövts (Kilborn, 2014)? Eller beror det på 

andra saker? 

 

Med hjälp av traditionella utvärderingar som utförs i skolor förr har det inte tydligt visats om 

eleverna har en god taluppfattningsförmåga eller ej (Reys, et al. 1995). Det finns en del 

forskningsartiklar som beskriver situationen i Sverige men det kan även vara nödvändigt att få 

en inblick i lärares egna funderingar kring detta, speciellt med tanke på att läraren har en stor 

roll i elevers utveckling av taluppfattning i och med planering av undervisning samt val av 

material och uppgifter (Reys & Reys, 1995) När grundlärarutbildningen för min del är slut är 

det viktigt att få en inblick i vad elevers låga resultat inom bråkområdet skulle kunna bero på. 

Det gäller även för lärare som redan är verksamma och arbetar inom skolväsendet med ämnet 

matematik. Taluppfattningen är som tidigare nämnts en viktig del för elevernas 

kunskapsinlärning inom ämnet och även något som alltid går att fortsätta utveckla. Den 

information som fås genom detta examensarbete är därför värdefull inför min kommande 

profession som matematiklärare för att kunna ge eleverna den undervisning som krävs för just 

dem.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att utifrån lärares upplevelser undersöka om elevers 

taluppfattning har en påverkan på deras resultat vid övergången från naturliga tal till tal i 

bråkform. 

 

Jag avgränsar studien till lärare i årskurs 4–6.  

 

Med utgångspunkt i syftet har följande frågeställningar formulerats: 

▪ Vad är viktigt att tänka på vid övergången från naturliga till tal i bråkform?  

▪ Vilka elevsvårigheter identifieras av lärare i övergången från naturliga till tal i 

bråkform? 

▪ Hur kan undervisningen struktureras för att stötta elever i förekommande svårigheter?  
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2 Forskningsöversikt 

Inledningen av detta kapitel kommer övergripande förklara begreppet number sense 

(taluppfattning). För att tydligare kunna beskriva innehållet av taluppfattning delas begreppet 

upp i tre mindre delar som behandlar förståelse för tal, förståelse för operationer med tal samt 

förståelse för beräkningar. Därefter beskrivs det hur taluppfattningen visas hos eleverna i 

övergången från naturliga tal till rationella tal och följs av tidigare forskningsinformation 

gällande problemområden för elever vid bråkinlärning. 

 

2.1 Number sense 

Number sense är ett begrepp som är väldigt svårdefinierat enligt Yilmaz (2017). I denna 

uppsats kommer begreppet på svenska att översättas till taluppfattning. Enligt McIntosh, Reys 

och Reys (1992) är taluppfattning ett enklare uttryck av varje människas förmåga att förstå 

hur tal fungerar och används för att utveckla strategier som sedan kan appliceras till olika 

beräkningar.  Burton (1993) säger att taluppfattningen är till för att skapa en förståelse kring 

tal och deras egenskaper och hur operationer fungerar på dem för att på så sätt kunna förenkla 

och lösa problemuppgifter som annars hade varit väldigt komplicerade (Burton, 1993, 

refererad i Yilmaz, 2017). Taluppfattning ska leda eleverna mot känslan av att uträkningar 

och olika strategier som används till olika beräkningar av tal känns meningsfulla (McIntosh, 

Reys, Reys, Bana och Farrell, 1997). Dessa olika beskrivningar påvisar att begreppet är för 

komplicerat att enbart beskrivas med ett fåtal ord (Yilmaz, 2017). Genom att dela upp 

begreppet taluppfattning i tre mindre kategorier kan innehållet tydligare presenteras. Dessa 

kategorier berör förståelse för tal, förståelse för operationer med tal samt förståelse för 

beräkningar med tal (Yilmaz, 2017).  

 

Att förstå tal 

Att ha en vetskap om hur det hindu-arabiska talsystem ser ut och fungerar är en av de 

viktigaste delarna i matematiken och även det som ligger till grund för att kunna utveckla en 

taluppfattning (McIntosh, Reys & Reys, 1992). Elever måste skapa sig en förståelse för tal för 

att kunna bygga vidare på något. När förståelsen befästs kan de fortsätta undersöka olika tals 

storlek och värde vilket kräver en kunskap om positionssystemet, tiobassystemet. Om 

eleverna förstår tiobassystemet kan de utifrån det även skapa en förståelse för decimaltal och 
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olika bråktals storlek. Tal som representeras på samma sätt ska kunna jämföras och 

storleksordnas för att påvisa en god början till taluppfattning (McIntosh, Reys & Reys, 1992).  

 

Vidare ökar kravet på elevernas kunskaper genom att de ska kunna representera ett specifikt 

tal på flera olika sätt. Det betyder att eleverna måste ha en förståelse för ekvivalenta uttryck.  

Ekvivalenta uttryck kan visas med siffror men även med symboler när undervisningen börjar 

övergå till rationella tal (Yilmaz, 2017). Anledningen till att det är viktigt för eleverna att 

känna till och kunna representera tal på olika sätt är för att de ska kunna underlätta för sig 

själva genom att vid olika beräkningar kunna använda den representationsform som är mest 

passande för uppgiften (McIntosh, Reys, & Reys, 1992).  

 

Att förstå operationer med tal 

Matematikundervisning kan vara starkt inriktad på att elever ska få utveckla kunskap om hur 

en uträkning går till väga och att de förstår varje princip som ligger till grund för resultatet. 

Det är viktigt att veta vad som sker beroende på vilket räknesätt som används samt om det är 

heltal, decimaltal eller bråktal som är inblandade (McIntosh, Reys, & Reys, 1992). När en ny 

sorts uträkning ska presenteras av läraren, till exempel algoritmer, visas i många fall även ett 

exempel på hur algoritmen kan lösas. Det är utifrån dessa exempel som eleverna får med sig 

olika strategier och metoder som kan användas till att lösa liknande uppgifter i fortsättningen 

(Yilmaz, 2017).  

 

Något som kan verka självklart men ändå är en vanligt förekommande brist hos eleverna är att 

förståelsen för händelserna kring själva beräkningen saknas när de ska operera med tal. I 

många fall sker en uträkning med hjälp av en metod som eleven lärt sig utantill utan att 

egentligen förstå vad som händer med talen i uppgiften (Yilmaz, 2017; McIntosh, Reys, & 

Reys, 1992).  Många gånger blir svaret rätt och för läraren kan det verka som att eleven 

förstår denna del av matematiken, men i några fall är det något som går snett och metoden 

appliceras på uppgifter som den egentligen inte passar till. Det blir då tydligt att elevens 

taluppfattning inte har nått hela vägen  (McIntosh, Reys, & Reys, 1992).  
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 Att kunna utföra beräkningar 

När de tidigare stegen om tal och operationer lärts in är det dags för eleverna att övergå till 

utförandet av beräkningar (McIntosh, Reys, & Reys, 1992). Det är i detta skede det blir tydligt 

om eleverna har utvecklat sin taluppfattning eller inte eftersom både strategier och metoder 

kan behöva användas (Yilmaz, 2017). Eleverna måste förstå talen och uppgifterna för att veta 

vad som krävs av dem och för att vid färdig uträkning kunna se om svaret är rimligt eller inte 

(McIntosh, Reys, & Reys, 1992).  

 

2.2 Övergång från naturliga tal till rationella tal 

När undervisningen övergår från naturliga tal och börjar beröra rationella tal är det många 

som kan stöta på problem, det gäller elever men även lärare och andra vuxna (Van Hoof, 

Verschaffel, & Van Dooren, 2017; Mazzocco & Devlin, 2008). Progressionen i 

undervisningen är ett stort steg mot det som tidigare varit i kontakt med. Elevers tidigare 

kunskaper gällande taluppfattning ger en bred grund till förståelse för hur olika heltal 

fungerar, både som ett enskilt tal men även i olika beräkningar (Van Hoof, Verschaffel, & 

Van Dooren, 2017). När undervisningen istället behandlar rationella tal krävs det att eleverna 

får en uppfattning om de talens egenskaper och funktioner också för att kunna skapa ett 

sammanhang. Den fortsatta undervisningen som planeras efter ämnesområdet rationella tal 

kräver en förståelse för de nämnda talen och det är därför viktigt att eleverna får bekanta sig 

tillräckligt med innehållet (Van Hoof, Verschaffel, & Van Dooren, 2017). 

 

När elever bildar sig en uppfattning om rationella tal och deras funktioner får de även en mer 

fördjupad förståelse för alla tal, även de som de tidigare bekantat sig med (Bailey, Siegler, & 

Geary, 2014). Eleverna bör ha vetskap om att alla tal har en specifik storlek och därför kan 

placeras ut på en tallinje, oavsett om de är representerade som heltal, bråktal eller decimaltal. 

Det är nämligen detsamma för dem alla, men det är även det enda som är möjligt att utföra 

med dessa sorters tal tillsammans (Bailey, Siegler, & Geary, 2014). Det blir därför extra 

viktigt att eleverna får en insikt i vilka regler och strategier som gäller för rationella tal och 

varför de inte kan appliceras på beräkningar som innehåller heltal (Bailey, Siegler, & Geary, 

2014; Mazzocco & Devlin, 2008).  
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Något som är till hjälp för inlärningen av rationella tal i dagens läge är enligt Bailey, et al. 

(2014) elevernas goda taluppfattning när det handlar om naturliga tal. Det gynnar eleverna att 

ha en kunskap för hur hela tal fungerar och kan därefter enklare omvandla de kunskaperna till 

en förståelse för de rationella talens uppbyggnad (Bailey, Siegler, & Geary, 2014). Detta är 

inget som Van Hoof, et al. (2017) helt håller med om. De menar att det inte är någon 

självklarhet att god taluppfattning för naturliga tal kan underlätta övergången till rationella tal 

för eleverna. Progressionssteget som tas är för vissa elever för stort och ger därför ingen hjälp 

till att förstå rationella tals egenskaper, som fungerar helt annorlunda mot de naturliga talen. 

Istället kan all information blandas ihop och det som tidigare var en självklarhet i elevernas 

matematikräkning blir istället till en blockering för vidareutveckling (Van Hoof, Verschaffel, 

& Van Dooren, 2017). 

 

Förekommande svårigheter i övergången enligt forskning 

En svårighet som uppmärksammats i elevers matematiklärande är natural number bias, något 

som kan översättas till de naturliga talens påverkan på undervisning som handlar om bråk 

(Van Hoof, Verschaffel, & Van Dooren, 2017). Eleverna har redan som tidigare nämnts en 

förståelse för vad ett tal är som då baseras på funktioner och egenskaper kring de naturliga 

talen. När eleverna ska lösa uppgifter som innefattar rationella tal väljer de i många fall att 

applicera metoder och använda resonemang som är gjorda för uträkningar med naturliga tal 

trots att det är felaktigt (Van Hoof, Verschaffel, & Van Dooren, 2015). Vid enstaka tillfällen 

kan resultatet av beräkningen bli korrekt trots en felapplicerad metod, men i många fall 

resulterar det i ett felaktigt svar. Bland annat är det ett vanligt förekommande fenomen när ½ 

och ¼ ska storleksordnas. ¼ ses som det större bråket på grund av att heltalet fyra är större än 

heltalet två (Van Hoof, Verschaffel, & Van Dooren, 2015). Hansen, et al. (2017) antyder att 

denna svårighet även kan bero på att elever inte förstår skillnaden på bråktal och naturliga tal 

vilket resulterar i en felaktig användning av metoder. Det säger, i linje med Van Hoof, et al. 

(2015) att det antingen kan bero på att heltalen får en för stor roll i matematikämnet och 

därefter påverkar den resterande undervisningen (i vissa fall negativt) eller att elevernas 

taluppfattning inte är nog tillräckligt utvecklad.  

 

Gabriel et al. (2013) beskriver att elever även har svårt för att placera ut bråktal på en tallinje, 

trots att de övat samma procedur tidigare och då ansett att det är relativt enkelt med naturliga 
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tal. Det påvisar att eleverna ej har en tillräcklig förståelse för ett bråktals storlek och därför 

inte har en aning om var det kan placeras storleksmässigt på tallinjen. Om det är tallinjen som 

försvårar eller om det är en saknad av förståelse för bråktals storlek är ännu oklart, men de är 

båda en problematik för eleverna (Gabriel, et al. 2013). Något som hänger samman med den 

bristande förståelsen för bråktalens storlek kan vara en icke tillfredsställande 

begreppskunskap som Hansen, et al. (2017) beskriver. Ofta ser inte eleverna bråket som ett tal 

med en täljare och en nämnare utan som en symbol som är uppbyggd av två heltal. I andra fall 

kan elever välja att byta plats på täljaren och nämnaren utan att de förstår vad de olika delarna 

betyder (Hansen, Jordan, & Rodrigues, 2017).  

 

Metoder för att underlätta övergången enligt forskning 

Trots att Gabriel, et al. (2013) ser tallinjen som en eventuell svårighet för eleverna menar 

Woods, Ketterlin Geller och Basaraba (2018) att det är en av de mest hjälpsamma metoderna 

för att bilda en utvecklad taluppfattning. Läraren måste bedriva en undervisning som skapar 

ett lärande för tallinjens funktioner som gynnsamt kan inledas i de lägre årskurserna. 

Fortsättningsvis bör undervisningen ge eleverna tillfällen att operera med olika tal för att 

slutligen jämföra dem på en tallinje. Fördelen med denna metod gentemot enbart beräkningar 

med tal är enligt Woods, et al. (2018) att eleverna får se bråktal i olika representationsformer 

som kan vara till en stor hjälp för vissa elever. Att fylla i bråktalen på en tallinje där 

mellanrummet från noll till ett är helheten kan ge eleverna en bekräftelse på ett bråktals 

storlek.  

 

Det finns dock motsägelser till åsikterna som Woods, et al. (2018) kommer med som istället 

argumenterar för tallinjens negativa påverkan till elevers förståelser för bråktalens storlek 

(Gersten, Schumacher & Jordan, 2017). Undervisning som endast innehåller uppgifter som 

kretsar kring en tallinje kan resultera i en tvetydlig förståelse för vad del av helhet och del av 

antal är. Del av helhet kan till exempel vara när bråket 1/2 ska placeras ut på en tallinje som är 

numrerad från noll till ett och del av antal kan visas liknande att uträkningen 1/2 av 12 ska 

placeras ut på en tallinje som är numrerad från noll till 12. Del av helhet brukar inte vara ett 

stort problem menar Gersten, et al. (2017) eftersom de flesta vet att hälften av talet ett är 0,5 

men när del av antal ska räknas ut kan eleverna bli tveksamma – är svaret detsamma även här 

eftersom det är samma bråk som används (1/2) eller ska svaret räknas ut som hälften av 12? 
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Dock förespråkar Gersten, et al. (2017) inte en undervisning om bråktal som enbart fokuserar 

på diskussioner och representationsformer bestående av pizzor, tårtor och chokladkakor. Det 

ger ingen tillräckligt specifik information kring bråken för att eleverna ska få en kunskap om 

delar och helheter. Däremot förespråkar dessa forskare en varierad undervisning som 

innefattar både tallinjer och även andra uträkningar som tränar olika representationsformer 

(Gersten, Schumacher, & Jordan, 2017). Olika representationsformer kan ibland kräva att 

olika material används. Praktiskt material är något som många elever är i behov av och kan 

till exempel förekomma i formerna av bråktavlor och bråkplank. De är till stor hjälp för att 

visualisera olika bråk och eleverna kan jämföra storlekar och samtidigt ha någonting att 

relatera bråken till (Yilmaz, 2017; Woods, Ketterlin Geller, & Basaraba, 2018). Samtidigt 

som eleverna använder sig av det praktiska materialet är det ett perfekt tillfälle att repetera 

olika begrepp för att på så sätt skapa ett samband mellan begrepp och symboler, det vill säga 

olika bråktal. Detta gynnar de elever som behöver möjligheten att se ett bråktal på flera olika 

sätt (Woods, Ketterlin Geller, & Basaraba, 2018). Något som är viktigt vid undervisningen av 

begrepp är att lärare och elever alltid använder samma begrepp och att det även följer med 

under varje lektion med undervisning om bråk. Om eleverna får höra olika definitioner av 

bråk kommer det enbart att problematisera deras förståelse menar Arias de Sanchez, Gabriel, 

Anderson och Turnbull (2018).  

 

Praktiskt material innefattar även det en varierad undervisning som i vissa fall kan vara mer 

tidskrävande. Det är dessutom redan nu många som efterfrågar mer tid till bråkområdet 

(Bailey, et al. 2014). Van Hoof, et al. (2017) delar åsikter med Bailey, et al. (2014) och 

Gersten, et al. (2017) och säger att läroplanen bör skrivas om för underlätta och gynna 

eleverna i deras lärande. Att gå från kvantitetinlärning och istället fokusera på 

kvalitetinlärning skulle bidra med mer fördjupande kunskaper till varje väl noga utvalt 

innehåll, där ett av detta innehåll skulle vara rationella tal (Bailey, Siegler, & Geary, 2014; 

Van Hoof, Verschaffel, & Van Dooren, 2017; Gersten, Schumacher, & Jordan, 2017).  

 

2.3 Sammanfattning 

Number sense är ett begrepp som kan översättas till taluppfattning och innefattar kunskaper 

som ligger till grund för att kunna utveckla en förståelse för den resterande matematiken 

(Yilmaz, 2017). Taluppfattning kan delas in i tre olika kategorier, nämligen att förstå tal, att 
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förstå operationer med tal samt att kunna utföra beräkningar (McIntosh, Reys & Reys, 1992). 

Att förstå tal innefattar att ha en kunskap om det rådande positionssystemet, att kunna förstå 

tals olika egenskaper och att kunna representera tal på olika sätt. Att förstå operationer med 

tal innebär att eleverna ska kunna förstå grunden till olika beräkningar och vad som händer 

med tal som presenteras i en operation. Dessutom krävs det en förståelse för vad som händer 

när en metod appliceras på olika tal. Att kunna utföra beräkningar betyder att eleven ska 

kunna förstå metoder och strategier men även kunna använda dem för att svara på uppgifter. 

De ska även kunna kontrollräkna ett svar och veta om det stämmer eller inte (Yilmaz, 2017; 

McIntosh, Reys & Reys, 1992).  

 

När undervisningen överger de naturliga talen och istället börjar innehålla rationella tal (tal i 

bråk- och decimalform) börjar vissa svårigheter att visas hos eleverna. För att förstå 

undervisningen krävs det att eleverna får med sig en god taluppfattning även kring dessa 

”nya” tal (Yilmaz, 2017). En hjälp för att klara övergången smidigt är enligt Bailey, et al. 

(2014) att eleverna hade en god taluppfattning kring de naturliga talen eftersom det kan 

underlätta för eleverna. Däremot säger Van Hoof, et al. (2017) att det istället kan 

problematisera mer för eleverna och resultera i att fel metoder och strategier används vid 

beräkningar. Det som tydligt visat sig vara en svårighet är att de naturliga talen påverkar 

elevers räkning med rationella tal i form av att ett bråktal med större nämnare tros vara större 

än ett bråktal med mindre nämnare, trots att det är tvärt om (Van Hoof, Verschaffel, & Van 

Dooren, 2015). Att förstå olika bråktals storlek visar sig också som ett problem och elever kan 

därför inte placera ut bråktalen på en tallinje (Gabriel, et al. 2013). Hansen, et al. (2017) 

beskriver att elevernas begreppskunskaper är bristfälliga och kan vara en påverkansfaktor till 

att de inte förstår bråkens storlek.  

 

För att dessa svårigheter ska underlättas finns det ett antal metoder som kan användas. 

Woods, et al. (2018) nämner tallinjen som ledande metod för att utveckla elevers 

bråkkunskaper trots att Gersten, et al. (2017) anser att det är en metod som kan skapa 

tveksamheter hos eleverna och bör kompletteras med vardaglig bråkundervisning som 

innefattar pizzor och tårtor. Förutom att använda tårtor som en sorts representationsform finns 

det andra som kan användas, till exempel bråkplank för att elever ska kunna se ett bråktal på 
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olika sätt och samtidigt träna på olika begrepp för att skapa ett samband och en förståelse 

(Yilmaz, 2017; Woods, Ketterlin Geller, & Basaraba, 2018).  
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3 Teoretiskt perspektiv 

För att undersöka taluppfattningens betydelse i det som lärare identifierar som de vanligast 

förekommande svårigheter för elever i övergången från naturliga tal till bråktal kommer det 

teoretiska ramverket number sense att användas. Här nedan presenteras först betydelsen av 

number sense som ett ramverk och därefter följer den tabell som kommer att användas i 

analysen av den insamlade datan. 

 

3.1 Number sense - taluppfattning 

Number sense är ett begrepp som är väldigt innehållsrikt och rymmer mycket olika 

kunskapsdelar som krävs när det handlar om ämnet matematik. Det mesta som innefattas i 

ämnet kan på något sätt dokumenteras med hjälp av taluppfattning. Det är svårt att förklara 

begreppet enkelt på grund av allt som måste räknas med skriver McIntosh, Reys och Reys 

(1992) och det är därför mer passande att istället använda det som ett ramverk. Detta ramverk 

är uppbyggt av tre huvudkategorier och följs av ett antal underkategorier som alla faller under 

ramen för taluppfattning, se tabell 1.  

 

De tre huvudkategorierna är att förstå tal, att förstå operationer med tal samt att kunna göra 

beräkningar. Underkategorierna kommer mer utförligt att beskrivas i samband med analysen 

av datan för att presentera den information som lärare har delgett. De svårigheter som 

presenteras kommer i den mån det är möjligt att dokumenteras i tabellen. Det kommer 

därefter att beskrivas mer specifikt vad eleverna har svårt för i fältet med underkategorier och 

även beskrivas vilken typ av undervisning som krävs för att stötta eleverna i de svårigheter 

som blivit synliga. 

  



15 

 

Tabell 1 

1. Att förstå tal 1.1 

Samband mellan nummer och antal 

Förståelse av tals betydelse och storlek 

1.2  

Förstå att det finns flera representationer för samma tal 

1.3 

Relativa storlekar av tal 

1.4 

Riktmärken som bör följas  

(Försöker uppskatta eller gör ungefärlig beräkning) 

2. Att förstå 

operationer med 

tal 

2.1 

Förstå vad som händer med tal i en operation 

2.2 

Att förstå matematiska egenskaper  

(Kommutativa, associativa, distributiva lagen) 

2.3 

Att förstå innebörden av operationer med tal 

(T.ex. division = uppdelning av tal) 

3. Att göra 

beräkningar 

3.1 

Att förstå problemets sammanhang för att kunna välja 

passande metod/strategi till beräkning 

3.2 

Förstå att det finns olika strategier för att beräkna en uppgift 

3.3 

Välja en effektiv representationsform eller metod för 

beräkningen 

(Kan skriva om tal för att få den mest passande 

representationen) 

3.4 

Granska data och resultat för att se om uträkningen är rimlig 
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4 Metod 

Detta kapitel kommer inledningsvis att presentera valet av studiens metod och vidare hur 

urvalet av informanter ser ut. Vidare redovisas hur genomförandet och datainsamlingen till 

studien gått tillväga och därefter beskrivs bearbetningen av insamlade data samt en diskussion 

om studiens validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med en forskningsetisk reflektion.  

 

4.1 Studiens metod 

Jag har i denna uppsats valt att göra en intervjustudie för att på så sätt kunna nå lärarna och få 

ta del av deras egna upplevelser och tankar på djupet. Intervjuer är bra att använda om tydlig 

och saklig information vill nås (Kihlström, 2007a; Patel & Davidsson 2011; Kvale, 

Brinkmann & Torhell 2009; Holme & Solvang 1997). Mycket information om ett speciellt 

område kan kommas i kontakt med skriver Patel & Davidsson (2011) och det var precis det 

jag ville få. Denna studie undersöker om elevers taluppfattningsförmåga påverkar deras 

resultat i undervisningen kring tal i bråkform och det är ett väldigt specifikt område som 

skulle kunna få helt olika svar. Jag anser därför att en intervju kunde leda lärarna mot det mål 

jag hade med studien.  

 

Tanken om valet av intervju som metod har varit med från uppstarten av denna uppsats, men 

funderingar kring att komplettera studien med en observation har också funnits. Observationer 

hjälper till med att tydliggöra det linnehåll och stöttande som sker under lektioner som lärarna 

annars enbart skulle berätta om (Kihlström 2007b) och det blir då mer naturligt att diskutera 

händelserna i en intervju. Det som hade blivit problematiskt och även är anledningen till att 

ingen observation i samband med intervjun genomfördes är att området i denna uppsats är 

väldigt smalt inriktat mot bråk. Det kräver att alla lärare skulle behövt undervisa om just detta 

område vid studietillfället och så var inte fallet. Eftersom studien dessutom skulle ta reda 

lärares upplevelser och tyckanden kring elevers lärande som endast kan tas reda på genom ett 

samtal med läraren behövdes inte en observation för att täcka frågeställningarna och valdes 

därför bort.  
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4.2 Urval 

Jag har intervjuat nio lärare som alla arbetar i grundskolan. Alla är behöriga matematiklärare i 

årskurs 4–6 och har arbetat inom skolan i många år.  

 

För att nå ut till lärarna gjorde jag först ett strategiskt urval för att nå de deltagare som kunde 

ge mig relevant information för att genomföra denna studie. Valet blev då behöriga lärare i 

årskurserna 4–6. Därefter gjordes ett bekvämlighetsurval och en förfrågan skickades via e-

mail innehållande ett informationsbrev (se bilaga 1) till rektorer på skolor som låg i närheten 

av mitt hem som de sedan vidarebefordrade till aktuella lärare. Tyvärr hade en kommuns 

skolor som policy att enbart hjälpa de studenter som utfört praktik på skolan och jag fick då 

inte tillräckligt med lärare som kunde delta. Jag valde därför istället att byta riktning helt och 

förflyttade mig uppåt i landet. Det blev även här ett bekvämlighetsurval eftersom jag hade 

kännedom om vilka rektorerna på skolorna var och kontaktade dem på samma sätt genom e-

mail.  

 

De lärare som ville delta i studien kontaktade mig och vi bestämde tid och plats för 

genomförandet. De fick även tillgång till ett samtyckesformulär (se bilaga 2) som de skulle 

fylla i innan intervjun genomfördes.  

 

4.3 Genomförande 

Innan intervjun startade fick lärarna ta del av informationen som beskrivs i intervjuguiden (se 

bilaga 3) och sedan fylla i samtyckesformuläret. Vid godkännande av respondenten spelades 

samtalet in och detta skedde i samtliga intervjuer vilket underlättade analysen av 

informationen (Kihlström, Intervju som redskap, 2007a). Intervjun genomfördes i enrum och 

startades upp med ett antal bakgrundsfrågor för att öppna upp samtalet och styrdes sedan in 

mot det specifika ämnesområdet bråk. Lärarna fick prata till punkt och deras svar följdes upp 

med följdfrågor som speglades i vad de tidigare nämnt men även mot det aktuella 

samtalsämnet för att visa att deras svar var av intresse (Kihlström, Intervju som redskap, 

2007a).  
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Alla frågor ställdes inte i samma ordning på grund av att skapa ett så naturligt samtal som 

möjligt med varje lärare, men tack vare att även anteckningar togs blev det tydligt vilka frågor 

som blivit besvarade eller inte. Intervjuerna pågick mellan 30 till 40 minuter och jag fick svar 

på allt som behövdes. Många frågor liknade varandra för att få ett så brett perspektiv på 

frågeställningarna som möjligt (Kihlström, Intervju som redskap, 2007a). 

 

4.4 Databearbetning  

Under bearbetningen av datan spelades ljudinspelningarna från intervjuerna upp igen och 

transkriberades istället till en löpande text på dator för att enklare kunna jämföras. Viktiga 

nyckelord och citat markerades i olika färger, om någon delgav samma information som andra 

markerades det med samma färg för att tydligt få syn på mönster. Tabellen med 

taluppfattningens innehåll (se tabell 1) fylldes i under bearbetningen av innehållet, dels för att 

tydliggöra svaren från lärarna men även för att analysera svaren med hjälp av det teoretiska 

ramverket (för ifylld version, se bilaga 4, tabell 1.1). Bilaga 4 kunde sedan användas för att 

redogöra resultatet. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validiteten är till för att visa giltigheten i både frågorna som ställs men även i svaren som fås 

skriver Kvale et al. (2009) och Patel & Davidson (2011). Vidare berättar de att 

intervjupersonen kan fråga sig själv: mäter frågorna som ställs det som de är till för att mäta, 

det vill säga täcker svaren frågeställningarna som ska besvaras? Om svaret på denna fråga blir 

nej resulterar det från en intervju som har en låg validitet och därför inte är giltig (Kvale et al. 

2009). Mina frågeställningar besvaras med hjälp av svaren jag fått från respondenterna. För 

att få en ännu högre validitet krävs det att transkriberingen av informationen som tagits del av 

skrivs av trovärdigt för att inget viktigt innehåll ska försvinna (Patel & Davidson, 2011). 

Resultatet styrks därför av citat från lärare som deltagit i studien.  

 

Reliabiliteten i intervjuer förhåller sig däremot ofta till resultaten som mottas och om de är 

tillförlitliga på det sättet att svaren skulle bli detsamma om någon annan genomförde intervjun 

skriver Kvale et al. (2009). Eftersom jag följt min intervjuguide bör svaren vara detsamma om 
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samma lärare frågas igen. Följdfrågor förekom, men även de finns med som exempel på 

följdfrågor i intervjuguiden. 

 

4.6 Forskningsetisk reflektion 

Det finns många etiska regler som det måste förhållas till när det kommer till genomförandet 

av studier (Kvale et al. 2009, Vetenskapsrådet 2017). Det finns dessutom fyra krav som måste 

tas hänsyn till innan studien genomförs skriver Vetenskapsrådet (2017) och dessa är 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet betyder att varje individ som får förfrågan om att delta i studien ska få 

information gällande studiens innehåll och upplägg skriver Vetenskapsrådet (2017) och detta 

fås i ett informationsbrev som delas ut till deltagarna (se bilaga 1). De får sedan fylla i ett 

samtyckesformulär som visar att de godkänner sitt deltagande i studien för att uppfylla 

samtyckeskravet (se bilaga 2). Konfidentialitetskravet berör deltagarnas personuppgifter samt 

hanteringen av dessa och kräver att de ska skyddas från obehöriga människor. Eftersom denna 

studie är anonym kommer inga känsliga personuppgifter att behandlas och inspelningarna 

raderades direkt resultatet hade sammanställts för att ingen annan skulle kunna ta del av dem. 

Inga namn kommer att nämnas och inget ska på något sätt kunna koppla intervjun till de 

lärarna som deltagit. Informationen som fås under intervjuerna får enbart användas inom den 

forskning som den är till för säger nyttjandekravet och kommer därför enbart att användas i 

denna studie (Vetenskapsrådet, 2017). 
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5 Resultat 

En redovisning över de deltagande lärarna kommer att inleda detta avsnitt, se tabell 2. 

Därefter kommer en beskrivning av hur dessa lärare förbereder eleverna vid uppstarten av 

bråkområdet samt hur de identifierar svårigheter som kan förekomma. Därefter beskrivs det 

vilka svårigheter som blivit synliga och vad deltagarna tror att det beror på. Avslutningsvis 

beskrivs det hur lärarna i studien väljer att stötta eleverna i svårigheterna och därefter följer en 

sammanfattning som avslutar detta avsnitt. Lärarnas svar dokumenteras i tabell 1.1 (se bilaga 

4) för att se sambandet mellan elevernas resultat och taluppfattning.  

 

Tabell 2: Här presenteras lärarna, ej i samma ordning som intervjuerna genomfördes. Det 

beskrivs hur många år de arbetat som verksamma lärare samt vilken utbildning de har. 

Lärares beteckning Antal verksamma år Utbildning 

Lärare 1 21 år Grundskollärarutbildning 

Lärare 2 29 år Grundskollärarutbildning 

Lärare 3 20 år (6 år som behörig) Grundskollärarutbildning 

Specialpedagogik inom 

matematik 

Lärare 4 13 år Grundskollärarutbildning 

Lärare 5 15 år Grundskollärarutbildning 

Lärare 6 15 år Grundskollärarutbildning 

Matematikkurs vid RUC, 

regionalt 

utvecklingscentrum 

Lärare 7 11 år Grundskollärarutbildning 

Specialpedagogik 

Lärare 8 14 år Grundskollärarutbildning 

Kompetensutvecklare 

Lärare 9 12 år Grundskollärarutbildning 
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5.1 Förberedelser för bråkundervisningen 

Den inledande undervisningen om bråk är viktig för att eleverna ska få möjligheter till att 

förstå den fortsatta undervisningen. Lärarna som deltagit i denna studie säger alla att praktiskt 

material och konkreta uppgifter är vad som används i starten. Lärare 4 tar reda på vilka 

förkunskaper eleverna har och planerar sedan undervisningen utefter dem för att få med alla 

redan från start. Lärare 6 väljer att konkretisera undervisningen genom att använda 

verklighetsanknutna uppgifter som alla elever någon gång varit med om och därför kan 

relatera till. Det kan bland annat innehålla pizzor, äpplen, chokladbitar och tårtor. Detsamma 

gör även Lärare 1, 2, 3, 7, 8 och 9.  

Alla elever har någon gång ätit en pizza och kanske fått lov att delat den med en 

syster eller bror. Detsamma gäller choklad. Om man bjuder in eleverna till en 

diskussion om när de delat in olika föremål i olika delar kan det bli väldigt 

intressant och fler och fler kommer på att de också har använt bråk hemma någon 

gång (Lärare 9).  

 

Om det mot förmodan skulle vara så att ingen elev någonsin delat ett föremål med någon 

annan menar Lärare 3 att det enkelt går att utföra det praktiskt i undervisningen med hjälp av 

ett äpple eller något annat ätbart.  

Om eleverna får vara delaktiga och bestämma hur många delar helheten ska delas 

in i (förslagsvis så att hela klassen får en varsin del) och sedan får äta upp delen av 

chokladen, äpplet eller vad man nu väljer att använda så blir det något som de kan 

relatera till i fortsättningen också, de kan kanske gå fram till någon annan i klassen 

och diskutera liksom ”hörru, kommer du ihåg när vi fick äta choklad på 

lektionen?”. Då vet man att man gjort något rätt (Lärare 3). 

 

Ett annat sätt att skapa en förståelse för bråk på är genom konkret material och Lärare 8 

beskriver att denne ofta brukar använda klassen i olika uppgifter.  

Jag brukar med fördel använda eleverna i klassen när vi ska dela in olika helheter i 

delar. Vi brukar se klassen som en helhet och sen räkna ut hur många som blir i 
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varje del om vi ska dela in klassen till exempel fjärdedelar. Det brukar vara ett kul 

och lärorikt moment som eleverna tar med sig vidare i undervisningen (Lärare 8).  

 

Även Lärare 7 använder sig av konkret material i form av bråktavlor och plockmaterial. Det 

ger eleverna ännu ett sätt att se bråket på som kan vara till en stor fördel till de som behöver få 

ett tal visualiserat för sig. De får använda händerna samtidigt som de räknar för att kunna se 

bråket på så många olika sätt som möjligt (Lärare 7). Det blir under tidens gång synligt om 

elever verkar ha svårt för något i undervisningen och det krävs då att ta reda på vad det är som 

är svårt.    

 

5.2 Tillvägagångssätt för svårighetsidentifiering 

För att undersöka elevers styrkor och svagheter i undervisningen kring bråk används många 

olika metoder av lärarna. Lärare 1 berättar att denne ofta använder sig utav exit ticket (även 

kallat exit notes) och att det är ett identifieringsalternativ som är enkelt att använda.  

Efter en avslutad lektion brukar eleverna få svara på en exit ticket som handlar om 

det innehåll vi precis arbetat med. En exit ticket är en fråga som eleverna besvarar 

på en post it-lapp och sedan lämnar in till mig. Frågan ligger på en medelnivå för 

att alla ska kunna ha en chans att klara den. Innan de går ut på rast lämnar de in 

lappen till mig och jag ser snabbt vilka som förstått och vilka som inte har gjort 

det. Då vet jag hur nästa lektion kan planeras (Lärare 1). 

 

Lärare 2 väljer att istället använda sig själv som en felkälla i klassrummet. Med det menas att 

denne förbereder ett antal vanligt förekommande missuppfattningar som handlar om bråk och 

presenterar sedan dessa för klassen. Lärare 2 skriver upp ett bråk, eller en uträkning som 

innehåller bråk och beskriver sedan sin egna tolkning av uppgiften. Eleverna får därefter 

skriva ned sina åsikter samt om lärarens beskrivning stämmer eller om den är felaktig.  

Eleverna får själva välja om de vill presentera sina åsikter eller inte, det som är 

viktigt är att de inte suddar ut eller ändrar sitt svar beroende på vad någon annan 

säger. De lämnar sedan in sina svar till mig så jag får rätta, så det blir ju kanske i och 

med det en sorts exit note (Lärare 2).  
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Lärare 7 beskriver att denne eftersträvar ett öppet klimat i klassrummet genom att låta 

eleverna få veta att det är fullt förståeligt och fullt mänskligt att göra fel, vilket även de andra 

lärarna som deltagit i studien nämnt. Lärare 9 beskriver en vänskaplig miljö som viktig för att 

eleverna självmant ska berätta vad som kan verka problematiskt i bråkundervisningen.  

Jag vill att mina elever ska förstå att det inte finns någon i hela världen som kan 

allt. Jag som lärare kan själv ha fel och ibland måste jag också diskutera med 

kollegor innan jag kan ge ett svar till eleverna. Jag hoppas på att eleverna känner 

sig så trygga att de faktiskt vågar ställa frågor i klassrummet, annars får de prata 

med mig när ingen annan hör (Lärare 7).  

 

Jag anser att mitt sätt att identifiera svårigheter på kan ses som ”vänskapligt”. 

Eleverna kommer till mig om det är något de vill fråga om. I vissa fall brukar jag 

fånga upp eleverna efter lektionen och prata känslor om undervisningen när ingen 

annan är i hörhåll. Antingen berättar de direkt eller så skriver de en lapp och 

lämnar till mig, men det är aldrig någon som inte valt att berätta för mig. Jag kan 

även välja att göra ett test ibland för att ha något konkret att gå efter (Lärare 9). 

 

I linje med Lärare 9 nämner även Lärare 5 att korta test kan genomföras för att visa elevernas 

förståelse. Den sistnämnde berättar även att mycket information kan hittas i elevernas 

räknehäften. Genom att ögna igenom dem fås en överblick i om någon svarat fel, valt att 

strunta i uppgifter eller kanske fastnat någonstans och det finns då en vetskap kring vilken 

elev som möjligen skulle behöva mer hjälp (Lärare 5).  

 

5.3 Synliga svårigheter 

Lärare 6 nämner att ett speciellt mönster bland elevers svårigheter som blivit synligt är 

begreppskunskaper. Begreppskunskaper faller under ramen för taluppfattning och kan ställa 

till det ordentligt för eleverna.  

Täljare och nämnare är två begrepp som eleverna lärt sig att använda, men att de 

ska förstå betydelsen av dem är svårare att nå. Det är ofta som de olika siffrorna i 

bråktalet blandas ihop på grund av att eleverna inte vet vad de betyder. Det är även 
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ofta att bråkstrecket kopplas till division och bråket ¼ läses som ”ett delat i fyra” 

(Lärare 6). 

 

Lärare 2, 4, 5 och 7 nämner även de att begreppsförmågan inte alltid är fullt utvecklad. Lärare 

5 beskriver det som att eleverna vänder på täljare och nämnare och därmed förstår och 

använder bråket fel. I många fall krävs det en repetition av begreppen och deras betydelse 

innan undervisningen kan fortsätta vidare (Lärare 5). Lärare 2 anser istället att det är de olika 

bråkens beteckning som är ett vanligt förekommande problem för eleverna.  

De flesta har ju redan koll på halvor och fjärdedelar, men när det istället börjar 

handla om tredjedelar och sjättedelar blir det svårt. Eleverna säger gärna ”en av 

tre” eller ”en av sex” och då blir det ju inte rätt (Lärare 2).  

 

En annan svårighet som definierats av Lärare 3 och Lärare 8 var elevernas förmåga att förstå 

bråktalens olika storlekar vilket hör till elevernas förmåga att förstå tal och deras funktioner.  

Många elever frågar ofta till exempel hur stor en halv eller en tredjedel är och de 

blir inte alltid superglada över att få höra att det beror på. Men så är det faktiskt, 

bråken kan vara hur små eller hur stora som helst, det beror alltid på vilken helhet 

som det utgås från i början (Lärare 8).  

 

Lärare 3 beskriver att ett relativt stort antal av dennes elever har svårt för att förstå varför en 

tredjedel är större än en tiondel eftersom heltalet tio är större än heltalet tre. Det blir då viktigt 

att undervisa om begrepp igen, men även kring bråktalens funktioner och att de inte kan 

användas på samma sätt som heltalen kan (Lärare 3). Däremot beskriver Lärare 9 att det inte 

alltid är lönsamt att undervisa kring dessa begrepp fler gånger.  

Det spelar ingen roll hur mycket man diskuterar varje del i ett bråk, alltså att 

nämnaren beskriver hur många delar helheten ska delas in i. Eleverna tror 

fortfarande att en fjärdedel är större än en tredjedel, för fyra är ju större än tre 

(Lärare 9). 

 



25 

 

När undervisningen går vidare från det mer grundläggande innehållet upplever alla lärare i 

studien att fler svårigheter förekommer för eleverna. Lärare 1, 2, 4, 5, 7 och 9 berättade att del 

av antal var ett område som kunde vara mycket problematiskt för ett stort antal elever och 

visar sig ofta i olika beräkningar. Lärare 1 beskriver det som att: 

När eleverna ska räkna ut del av antal är det ofta inget problem att räkna ut vad 1/3 

av 12 är. Det är när de istället ska räkna ut 2/3 av 12 som något händer och det tar 

stopp. Det verkar som att det inte går att första att 2/3 faktiskt är 1/3 + 1/3. Om 

eleverna vet vad 1/3 av 12 är behöver de bara addera det två gånger (Lärare 1). 

 

En annan svårighet som förekommer under den mer fördjupade undervisningen gäller 

elevernas förmåga att hitta den minsta gemensamma nämnaren samt att se samband mellan 

olika bråk säger Lärare 6 och Lärare 7. Det påvisar att elevernas kunskaper gällande 

operationer och beräkningar med tal skulle behöva utvecklas, lärare 7 ger ett förslag på vad 

denne brukar förklara för sina elever.  

För att sambandet ska bli tydligt kan det krävas att eleverna måste rita upp 

bråken. Det viktiga då är att alltid utgå från samma helhet (se figur 1 för 

exempel). Det blir då tydligt att de båda bråken är lika stora (Lärare 7). 

 

 

Figur 1:  

Figur 1 visar bråken en tredjedel och två sjättedelar. När de ritas upp utifrån samma helhet blir det 

tydligt att bråken är lika stora. 

 

Lärare 7 nämner även en annan svårighet som kan knytas ihop med att eleverna har svårt att 

se samband, nämligen olika representationsformer. Även detta hänger ihop med förståelsen 

för tal och deras egenskaper och läraren menar att det ibland kan vara nästintill omöjligt för 

eleverna att förstå en uppgift som innehåller bråktal som är skrivna med siffror. I andra fall 

menar Lärare 7 att eleverna inte förstår uppgifter som innehåller blandade former såsom 1 ½ 

+ 0,5. Det spelar ingen roll att eleverna förstår blandade former sedan tidigare, i vissa fall 

låser det sig för dem. 
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Orsaker till svårigheter 

Ett flertal av lärarna i denna studie, nämligen Lärare 1, 3, 6, 8 och 9, anser att bråkområdet är 

svårt och krävande för eleverna att behärska. Anledningen till detta beror på att eleverna 

tvingas använda ett nytt sorts tänkande för att förstå de mer abstrakta bråktalen, i jämförelse 

med användning av hela tal, och denna har inte hunnit utvecklas färdigt när eleverna går i 

årskurs fyra till sex (Lärare 3). Många elever förstår inte att matematiken är väldigt abstrakt i 

vissa fall och det krävs en djup förståelse bakom varje beräkning för att bråkområdet ska 

kunna klaras av menar Lärare 1. Talen skrivs numer på ett nytt sätt och det gäller att veta 

vilken siffra i talet (täljaren eller nämnaren) som betyder vad. Om detta saknas kan det vara 

svårt att få en kunskap om ämnesområdet (Lärare 1). Lärare 9 beskriver istället att det som är 

svårt för eleverna att förstå är att det inte alltid finns ett konstant svar, 1/3 kan beroende på 

vilken helhet som det utgås ifrån vara 27 eller 150. Lärare 3 instämmer med detta.  

 

Lärare 6 nämner att det bråkområdet är enkelt i början men blir mer abstrakt efter tiden. 

Lärare 7 är inne på ett liknande spår men säger även att det är antingen lätt eller svårt.  

Antingen så förstår man bråk eller så gör man det inte. Antingen kan man 

arbeta framåt i boken hur enkelt som helst och i några enstaka fall stöta på 

problem eller så krävs det ett tragglande som eleverna måste ha 

motivationen till att göra. Det är inget enkelt område att lära sig eftersom 

det skiljer sig så mycket från allt eleverna tidigare stött på (Lärare 7). 

 

Lärare 2, 4 och 5 berättar istället att de inte anser att bråkområdet är ett svårt område för 

eleverna. Lärare 2 kan tycka att det i vissa fall är undervisningen som inte är nog konkret i 

inledningen av bråk eftersom det krävs en uppbyggnad av det nya sättet att använda tal på. 

Lärare 4 berättade istället att det för hennes del visat sig att bråkområdet stärkte motivationen 

hos eleverna och deras lärande ökade när detta område inleddes.  

 

Lärare 5 håller med i att bråkområdet kan visa sig som problematiskt hos eleverna men att det 

inte beror på bråket i sig självt. Det finns något bakomliggande som det krävs mer utförlig 

undervisning kring för att ge eleverna en förståelse för detta område. Något som bland annat 
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nämns som en bakomliggande orsak för elevernas problematik inom området är 

positionssystemet (Lärare 5). Lärare 4 beskriver också att det som kan visa sig som 

problematiskt är när eleverna måste använda sig utav multiplikation eller division för att 

kunna lösa uppgifter. Denne anser därför, i linje med Lärare 5, att det inte behöver vara 

bråkområdet som är en svårighet i sig, utan att det kan vara den tidigare undervisningen som 

spelar in (Lärare 4).  

 

5.4 Stöttning vid svårigheter 

För att eleverna ska kunna befästa kunskaper om bråk krävs det en hel del hjälp från lärare 

och deras planering av undervisningen. Det som nämns mest frekvent i alla intervjuer med de 

deltagande lärarna är praktiskt material. Alla lärare i denna studie nämnde att de använde 

praktiskt material vid uppstarten av bråkområdet. Det är även ett gemensamt svar när det 

istället handlar om vilken stöttning som ges till eleverna vid svårigheter.  

 

Lärare 7 menar att eleverna behöver kunna skapa en bild i sitt inre och brukar därför ge som 

förslag vid svåra uppgifter att rita upp bråken. Det blir då tydligt hur stora bråken är och 

eleverna kan därefter utgå från bilderna. Lärare 2 gör detsamma. Lärare 4, 6 och 8 väljer 

istället att visa sambandet mellan bråkform, decimalform och procentform. Lärare 6 beskriver 

det såhär: 

Elever lär sig på många olika sätt och det gäller att finna just det sätt som 

passar individen. Genom att visa tal i bråkform även i decimal- och 

procentform får eleverna se talets olika utseenden och kan kanske då skapa 

sig en förståelse (Lärare 6). 

 

Genom att göra som Lärare 7, 2, 4, 6 och 8 får eleverna utveckla kunskaper kring både olika 

representationsformer och även bråktalens olika storlekar. Lärare 3 valde att använda 

chokladkakor i olika storlekar för att visa att ett bråk kan representera flera storlekar beroende 

på helheten. Alla chokladkakor delades i fjärdedelar och eleverna fick en varsin del. Det blev 

då tydligt att delarna var olika stora, trots att de alla var en fjärdedel. Lärare 8 använder 

istället en tallinje med talen 0–1 för att skapa en förståelse för bråktalens storlek. Eleverna får 

placera ut ett antal bråk där de anser att de passar in och sedan resonera kring sitt tänkande. 
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Lärare 4 och 6 gör samma sak och säger att det kan ge en viss förståelse för de olika delarnas 

storlekar.  

 

Lärare 4 och lärare 5 väljer att undervisa mer kring multiplikation och division som ligger till 

grund för att elever ska kunna beräkna minsta gemensamma nämnare men även del av antal. 

Det krävs en god förståelse för de olika räknesätten för att de ska kunna appliceras i 

bråkundervisningen. Det är även viktigt att rita upp de olika bråken menar Lärare 2, speciellt 

när det berör del av antal. Eleverna behöver se bråken framför sig och därefter 

förhoppningsvis se sambandet. När det istället handlar om begreppsförståelsen krävs det 

endast repetition. Till slut lär sig eleverna vad de betyder och kan använda det för att beskriva 

olika tillvägagångssätt och beräkningar som utförs säger Lärare 9.  

 

5.5 Sammanfattning 

De deltagande lärarna i denna studie väljer att vid uppstarten av undervisningen kring bråk 

konkretisera innehållet och använda praktiskt material för att ge eleverna en varierande 

undervisning. Trots detta förekommer svårigheter som identifieras på olika sätt, bland annat 

genom exit notes och samtal med elever. De svårigheter som genom identifieringen blev 

synliga innefattar begreppskunskaper, bråktalens olika storlekar, del av antal, minsta 

gemensamma nämnare och samband samt olika representationsformer. Alla dessa svårigheter 

faller under ramen gällande taluppfattning.  

 

Orsakerna till dessa svårigheter beror enligt de deltagande lärarna på att ett nytt sätt att tänka 

krävs av eleverna. De metoder och strategier som användes till de naturliga talen kan inte 

längre appliceras i beräkningar med bråktal. Dessutom krävs det kunskaper kring andra 

räknesätt såsom multiplikation och division som i vissa fall inte är tillräckligt goda för att 

utföra beräkningar med bråk. För att eleverna ska övervinna svårigheterna planeras 

undervisningen för att stötta dem genom att fokusera mer på de olika räknesätten för att 

undervisa mer kring del av antal och minsta gemensamma nämnare samt att använda mer 

praktiskt material för att kunna visa bråktal genom olika representationsformer. Genom att 

även rita upp olika bråk kan samband bli synliga för eleverna och därmed leda till en 
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utvecklad förståelse för ett bråktals olika storlekar. Dessutom planerades mer 

begreppsanvändning in i undervisningen.  
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6 Diskussion 

Följande avsnitt inleds med en diskussion som baseras på den information som presenterats i 

resultatavsnittet samt tidigare forskning som presenterats. Det följs av en metoddiskussion 

och avslutas med slutsatser och förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Det förekommer många likheter men även ett antal skillnader vad som framkommer i 

forskning och vad verksamma lärare berättar. Taluppfattning är enligt forskningen en viktig 

del av undervisningen på grund av den effekt den verkar ha på elevers fortsatta 

matematikinlärning (McIntosh, Reys & Reys, 1992). Lärarna som deltog i studien fick tyvärr 

ingen specifik fråga gällande taluppfattning men tack vare tabell 1.1 (se bilaga 4) som 

utformats utifrån det teoretiska ramverket number sense (McIntosh, Reys & Reys, 1992) blev 

det tydligt att lärares svar gällande elevers problematik kunde placeras inom ramen för 

taluppfattning. Det indikerar att elevers taluppfattningsförmåga skulle kunna vara en 

påverkansfaktor för deras resultat i bråkundervisningen.  

 

Vad är viktigt att tänka på vid övergången från naturliga till tal i bråkform?  

Enligt de deltagande lärarna i denna studie beskrivs praktiskt material som en viktig hjälp vid 

övergången. Det innefattar bland annat ätbara material såsom äpplen, choklad och liknande 

som även kan användas för att konkretisera undervisningen för att ge eleverna något som de 

kan relatera till. Det kan även vara material i form av bråktavlor (Lärare 9; Lärare 6; Lärare 

7).  Forskningen nämner däremot vikten av att eleverna får en vetskap om vilka metoder som 

är möjliga att använda i beräkningar med tal i bråkform (Bailey, et al. 2014; Mazzocco & 

Devlin, 2008). Dessutom nämner Bailey, et al. (2014) att en god taluppfattning gällande 

naturliga tal kan underlätta för eleverna när det kommer nya tal (bråktal) som ska läras in. 

Lärare 3 nämner däremot att eleverna ofta kan blanda ihop de olika talens funktioner vilket 

även Van Hoof, et al. (2017) håller med om och beskriver som ett fenomen vid namn natural 

number bias. 

 

Vilka elevsvårigheter identifieras av lärare i övergången från naturliga till tal i 

bråkform? 
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Natural number bias beskrivs av Van Hoof, et al. (2017) som de naturliga talens påverkan på 

beräkningar som behandlar tal i bråkform. Eleverna väljer att använda de metoder som de 

tidigare använt i beräkningar med heltal trots att de inte fungerar på bråktalen. Detta kan bero 

på att eleverna ej har en tillräckligt god taluppfattningsförmåga när det handlar om att förstå 

tal och deras egenskaper (se bilaga 4). Lärare 3 beskriver att detta även är något som 

förekommer hos dennes elever, de tror att ju högre tal i nämnaren resulterar i ett större tal 

fastän det är felaktigt.  

 

En annan svårighet för eleverna handlar om begreppsförståelse och visar sig genom att 

eleverna blandar ihop täljare och nämnare (Lärare 6; Lärare 9). Detta är även något som 

Hansen, et al. (2017) antyder som en svårighet. Eleverna ser ett bråk som en symbol som 

innehåller två heltal istället för att se det som ett tal. Detta kan också kategoriseras som 

taluppfattning och tals olika egenskaper (se bilaga 4). När eleverna inte förstår begreppen som 

hör till bråktalen är det möjligt att de heller inte förstår deras storlek (Gabriel, et al. (2013). 

Lärare 8 beskriver att dennes elever inte förstår att storlekarna kan förändras beroende på 

helheten, vilket även det täcks upp av taluppfattningens förmåga att förstå tal (McIntosh, Reys 

& Reys, 1992).  

 

Del av antal är en vanligt förekommande problematik hos eleverna och Lärare 1 beskriver att 

1/3 av 15 inte är något problem, det är när det istället handlar om 2/3 av 15 som det inte 

funkar att beräkna för eleverna. Gersten, et al. (2017) redovisar att detta är ett vanligt 

förekommande problem som kan uppstå vid enbart användning av tallinjer i undervisningen 

medan McIntosh, Reys och Reys (1992) anser att det endast beror på en bristande uppfattning 

gällande operationer och beräkningar med tal, som även visas i bilaga 4. Det som kan 

underlätta denna svårighet att visa bråken med hjälp av olika representationsformer (Gersten, 

et al. 2017). Lärare 7 nämner dock representationsformer och samband som en svårighet hos 

eleverna och det kan bero på en bristfällig taluppfattning. Den sista svårigheten som nämndes 

av lärarna i denna studie beskrev elevers oförmåga att genomföra beräkningar för att finna 

den minsta gemensamma nämnaren för två olika bråktal (Lärare 6; Lärare 7).  

 

Hur kan undervisningen struktureras för att stötta elever i förekommande svårigheter?  

Både Woods, et al. (2018) och alla lärarna som deltagit i denna studie förespråkar 

användandet av praktiskt material för att stötta eleverna i deras svårigheter. Det kan vara i 

form av bråktavlor, plockmaterial eller en tallinje (trots delade meningar) som eleverna får 
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hjälp att utvecklas. De kan även välja att rita upp de olika bråken för att det tydligt ska visas 

genom olika representationsformer (Lärare 2). De flesta lärarna valde att fördjupa sig i 

begreppsutveckling men även att undervisa mer kring de olika räknesätten, speciellt 

multiplikation och division som inte var tillräckligt utvecklade för att kunna appliceras på 

beräkningar med tal i bråkform (Lärare 4; Lärare 5).  

 

6.2 Metoddiskussion 

För att betygsätta valet av metod får det ett godkänt. Jag fick till slut nio deltagare som 

tillsammans delgav väldigt mycket och intressant information som sedan kunde skapa ett 

resultat. För att få en fördjupad inblick till lärarnas åsikter och uppfattningar kunde valet av 

att använda intervju som metod kompletterats med ett observationstillfälle i samband med 

mötet med läraren. Det hade då blivit synligt om den information lärarna delgav 

överensstämde med det som faktiskt görs undervisningen eller om det är så de egentligen vill 

göra i sin undervisning (Holme & Solvang 1997). Nu har alla lärare dock arbetat i många år 

och min uppfattning efter samtalet är att de har en god kännedom om sin egen undervisning.  

 

Att komplettera den valda metoden med ett observationstillfälle valdes bort, till stor del på 

grund av den rådande tidsramen. Det var tre veckor planerat för undersökningen och en av 

dessa veckor var ett lov. Dessutom var det nationella prov inplanerade under någon av de 

resterande veckorna och det fanns därför inte alls så mycket tid som skulle behövts. Det fanns 

även ett behov om att lärarna skulle undervisa om bråk vid den exakta tidpunkten som 

observationen skulle ske och det gjorde inte alla. Därav hade det blivit ännu mer 

problematiskt att finna verksamma matematiklärare i årskurs 4–6 som dessutom undervisade 

kring bråkområdet under de exakta veckorna.  

 

Urvalet av deltagare som begränsades till verksamma matematiklärare i årskurs 4–6 hade 

kunnat breddas lite mer. Nu i efterhand hade det även varit intressant att få en inblick i vilken 

eller vilka kunskaper eleverna saknar när de övergår till högstadiet, eller om de besitter all den 

kunskap som krävs. Därför hade även verksamma matematiklärare i årskurs 7–9 kunnat få en 

förfrågan om att delta i denna studie för att på så sätt kunnat jämföra och fått ett väldigt 
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intressant resultat. Det hade även kunnat ge både mig och lärare som redan arbetar inom sko-

lan en inblick i vad som skulle behöva mer undervisningstid när det gäller bråkområdet.  

All information som jag fått ta del av från lärarna kan inte generaliseras eftersom de 

tillsammans utgör en alldeles för liten mängd av hela Sveriges lärare (Kvale, Brinkmann, & 

Torhell, 2009). Men trots att det enbart är lärare från tre olika kommuner som deltagit i denna 

studie har deras delgivna information gett ett varierat och brett perspektiv på både 

bråkområdet men även elevernas kunskaper. Något som hade kunnat förändrats i 

intervjuguiden är att ramverket om taluppfattning (McIntosh, Reys & Reys 1992) kunnat 

vävts in mer i frågorna som ställdes till lärarna för att de själva skulle kunna delgett om de 

anser att elevernas taluppfattning påverkar deras resultat i bråkundervisningen. Eftersom att 

begreppet taluppfattning är väldigt brett och det enbart var en specifik tid utsatt för 

intervjuerna valdes det att inte tas upp, trots att det hade kunnat resulterat i en väldigt 

intressant information.  

 

6.3 Slutsatser 

Vid jämförelser mellan lärares upplevelser och inläst forskning (se även bilaga 4) så 

framträder mönstret att undervisningen kring tal i bråkform borde fokusera mer på 

taluppfattning. Alla svårigheter som blivit synliga genom lärarnas berättelser kring 

undervisningen kan klassificeras under någon av de tre rubrikerna som begreppet 

taluppfattning delades in i (McIntosh, Reys & Reys 1992) och där beskrivas som bristfälliga 

kunskaper.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Något som skulle vara intressant att undersöka vid ett annat tillfälle är vad som skulle bli 

delgivet om lärare fick frågan gällande elevers taluppfattning. Är det något som de tänker på 

vid planeringen av undervisning eller är det något som de kanske skulle vilja fokusera mer 

på?  
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Förfrågan om deltagande i studien: Elevers svårigheter inom bråkområdet.  

 

Bakgrund och syfte 

Studien görs inom ramen för ett examensarbete vid Karlstads universitet. 

 

I dagens klassrum finns det många elever som tyvärr inte alltid når upp till de krav som ställs 

på dem. Det finns olika områden i matematikämnet som det kan vara svårare att nå målen 

inom och bråk är precis ett sådant område. Syftet med den här studien är därför att ta reda på 

vad ni lärare anser är det mest problematiska inom bråkområdet och hur ni planerar 

undervisningen för att leda eleverna mot målen.  

 

Förfrågan om deltagande  

För att uppnå syftet med studien behövs det information från personer som är kunniga inom 

detta område. Därför ställer jag er som undervisar eller har undervisat kring bråk i 

matematikämnet i årskurs 4–6 frågan om ni skulle vilja dela med er av era egna erfarenheter 

samt er expertis kring elevers problemområden i bråk. 

 

Hur går studien till 

Studien kommer att ta form genom en intervju om läraryrket och din undervisning. Intervjun 

beräknas ta max 45 minuter och anteckningar kommer tas under tiden. Vid godkännande av er 

kommer även ljudupptagningar med mobiltelefon att göras som sedan används till 

sammanställningen av intervjun.  

 

Hantering av data och sekretess 

Ingen utomstående kommer att kunna ta del av de uppgifter som lämnas. Ljudinspelningarna 

kommer att raderas när resultatet är färdigt och arbetet är godkänt. Inga personuppgifter 

kommer att behandlas och inget kommer att kunna leda denna studie till er.  

 

Frivillighet 

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt. Ni kan när som helst avbryta deltagandet och 

ingen motivering till varför krävs. Det är då upp till er att bestämma om informationen ni 

delgett fortfarande får användas till resultatet eller inte.  

 

Ansvariga 

Vi som är ansvariga för denna studie är: 

 

Student:   Handledare: 

Amanda Fagrell  Arne Engström 

Examensarbete i matematik Institutionen för matematik och datavetenskap 

Karlstads universitet  Karlstads universitet 

Tel: 07x-xxxxxxx  Tel: 05x-xxxxxxx 

Epost: amandafagrell@xxxxx  Epost: arne.engstrom@xxxxx 

  

mailto:amandafagrell@xxxxx
mailto:arne.engstrom@xxxxx


 

 

Bilaga 2: Samtyckesformulär 

 

Jag har fått tagit del av informationsbrevet och fått tillfälle att ställa 

frågor samt fått svar på dessa frågor.  

 

Jag samtycker till att delta i studien om elevers svårigheter inom 

bråkområdet 

 

Jag väljer att inte delta i studien om elevers svårigheter inom 

bråkområdet 

 

 

 

_____________________      ___________________________ _______________________ 

Datum       Underskrift   Namnförtydligande 

 

 

  



 

 

Bilaga 3: Intervjuguide 

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt. Även om lärarna först väljer att delta är det fullt 

möjligt att de när som helst avbryter sitt deltagande. De får sedan bestämma om 

informationen som delgetts fortfarande får användas till resultatet eller inte. Deltagandet 

kommer i examensarbetet att anonymiseras och ingenting ska kunna koppla lärarna till denna 

studie. Allt är uppbyggt efter Vetenskapsrådets principer samt deras fyra krav – 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Intervjun kommer vid godkännande av deltagarna att spelas in för att jag ska kunna lyssna på 

svaren igen. Ingen förutom jag kommer ha tillgång till inspelningarna och de kommer vid ett 

färdigställt resultat att raderas.    

Frågorna som ska ställas under intervjun kommer att handla om bråkområdet, men allt 

kommer startas upp med mer övergripande frågor för att lärarna ska känna sig mer bekväm i 

situationen. Frågorna kommer senare smalna av allt mer eftersom, för att på så sätt täcka alla 

frågeställningar. 

Bakgrundsfrågor: 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Har du någon mer utbildning inom matematik förutom lärarutbildningen? 

• Hur ser planeringen för en vanlig lektion ut?  

Om ämnet: 

• Anser du att bråkområdet är ett krävande område för eleverna?  

Vad kan det i sådana fall bero på? 

• Hur förbereds eleverna inför undervisningen av bråk?  

Är det något du har ”uppdaterat” eller ändrat under tiden i din egna undervisning? 

• Börjar ni med kapitlet i boken direkt eller diskuteras det kring innehållet först? 

• Vad, om något, har visat sig vara mest krävande för eleverna? 

• Om ja på tidigare frågor, finns det några mönster i svårigheterna mellan olika 

elevgrupper (olika årskullar) eller skiljer det sig från år till år?  

Vad skulle kunna vara anledningen till det tror du? 



 

 

• Hur väljer du att planera din undervisning för att hjälpa eleverna framåt och förbi 

svårigheterna?  

Förändras den ordinarie planeringen? 

• Finns det någon utbildning som skulle kunna vara till hjälp för att stötta eleverna i 

bråkundervisningen? 

Tips på hjälpmedel, ämneskunskaper, didaktiskt, specialpedagogik osv.  

• Är det något som borde tilläggas eller fokuseras mer på i det tidigare arbetet med bråk 

som sker i årskurs 1–3? Något som saknas när eleverna kommer upp på mellanstadiet? 

• Har du några tips till mig inför min kommande undervisning om bråk? 

 

 

  



 

 

Bilaga 4: Tabell 1.1 (ifylld). Taluppfattning – bråk 

1. Att förstå tal 

 

 

Lärare beskriver: 

• Svårt med begrepp 

• Svårt med 

representationsformer 

• Svårt med att förstå 

storleken av bråktal 

1.1 

Samband mellan nummer och antal 

(Fyra godisar = 4) 

Eleverna förstår ej att storleken på ett bråktal, ex. 1/4 

beror på hur stor helheten är från början.  

Undervisningen: Använd praktiskt material, kanske 

utför en delning framför klassen, t.ex. choklad. Ha 

olika stora chokladkakor och dela in alla i fjärdedelar. 

Är alla delar lika stora? Nej. 

1.2 

Förstå att det finns flera representationer för samma 

tal 

Eleverna förstår ej att ett bråk även kan visas med en 

symbol, decimaltal eller procenttal.  

Undervisningen: Mer praktiskt material för att kunna 

visa bilder, symboler och sedan även kunna förklara 

med ord. Rita upp bråk, ½ är 50% osv.  

1.3 

Relativa storlekar av tal 

 Eleverna förstår ej att storleken på ett bråktal, ex. 1/4 

beror på hur stor helheten är från början. 

Undervisningen: Bråkplank för att jämföra storlekar, 

sedan ändra helheten för att eleverna ska se olika 

exempel. Även här kan chokladkakor användas.  

1.4 

Riktmärken som bör följas  

Eleverna förstår ej innebörden av begreppen täljare, 

nämnare och bråkstreck.  

1/3 och 1/6 är svåra bråk att förstå.  

Undervisningen: Diskutera begreppen och vad de 

betyder samt visar i de olika bråktalen.   



 

 

2. Att förstå operationer 

med tal 

 

Lärare beskriver: 

• Svårt att se samband 

mellan bråk 

• Svårt att se minsta 

gemensamma nämnare 

2.1 

Förstå vad som händer med tal i en operation 

Eleverna ser ej sambandet mellan till exempel bråken 2/4 

och 1/2.  

Eleverna förstår ej vad som menas med minsta 

gemensamma nämnare. 

Undervisningen: Undervisa och diskutera kring 

begreppen och låt eleverna rita upp de olika bråken. 

Fokusera undervisningen mer på multiplikation och 

division som ligger till grund för minsta gemensamma 

nämnare. 

2.2 

Att förstå matematiska egenskaper  

(Kommutativa, associativa, distributiva lagen) 

2.3 

Att förstå innebörden av operationer med tal 

Eleverna förstår inte vad som händer med bråket när det 

förkortas/förlängs. 

Undervisningen:  Undervisa och diskutera kring 

begreppen och låt eleverna rita upp de olika bråken. 

Fokusera mer på undervisning kring multiplikation och 

division.  

3. Att göra beräkningar 

Lärare beskr4iver: 

• Svårt att förstå del av 

antal 

• Svårt att se samband 

mellan bråk 

• Svårt att se minsta 

gemensamma nämnare 

3.1 

Att förstå problemets sammanhang för att kunna 

välja metod till beräkning 

3.2 

Förstå att det finns olika strategier för att beräkna en 

uppgift 

Eleverna kan räkna ut t.ex. 1/3 av 12, men när de ska 

räkna ut 2/3 av 12 blir det svårt. Strategi? 

Minsta gemensamma nämnaren – hur? 



 

 

 

 

Undervisningen: Fokusera mer på undervisning kring 

multiplikation och division. Diskutera begrepp, finns 

det något samband?  

3.3 

Välja en effektiv representationsform eller metod för 

beräkningen 

Eleverna ser ej sambandet mellan olika bråk. 

Kan det bero på metod? Representationsformer? 

Undervisningen: Låt eleverna rita upp de olika bråken. 

Ser de något samband nu? 

3.4 

Granska data och resultat för att se om uträkningen 

är rimlig 

Eleverna har svårt att se vad minsta gemensamma 

nämnaren mellan två bråk är.  

Undervisningen: Låt eleverna rita upp de olika bråken. 

Fokusera mer på undervisning kring multiplikation och 

division. Diskutera tillsammans. 


