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Abstract 
Compared with pupils in other countries Swedish pupils show weak results in algebra. 
Lacking knowledge about fractions might be one reason for this. 
 
The purpose of the essay is from a didactic perspective to see how four specific teachers 
introduce and teach fractions in secondary and upper secondary school. My intention is to link 
the results of my study to curriculums and research, in order to find out how to teach fractions 
so that better understanding ensures.  
 
Subjects dealt with in the essay are, among others, experimental mathematics, language and 
mathematics, everyday mathematics as well as teaching based on the experience of pupils. 
 
The study is based on the “Self Report”–method and it is fenomenological which means that 
peoples’ knowledge, experience and views are central. Furthermore, I chose to focus quality 
rather than quantity, the content in the stories that the informants provided were central, not 
the amount of informants. 
 
The results of the study show that four specific teachers with particular devotion had varied, 
concrete and experimental teaching, as well as teaching based on the experience of pupils. 
According to research these methods are to prefer, since pupils are able to link their learning 
to their experiences and everyday life. It is then possible to gain further knowledge and 
therefore a sense of consistency. 
 
Key words are everyday mathematics, experimental mathematics, teaching based on 
experiences and finally discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Sammanfattning 
Svenska elever visar svaga resultat i algebra jämfört med elever i andra länder. Bristande 
bråkkunskaper skulle kunna vara en bakomliggande orsak till detta. 
  
Syftet med examensarbetet har varit att utifrån ett didaktiskt perspektiv studera hur fyra 
specifika pedagoger introducerar och bedriver sin bråkundervisning i grundskolan. Min 
intention har varit att koppla resultatet från min studie till styrdokument och forskning, för att 
se hur man kan bedriva en god bråkundervisning som leder till ökad förståelse. 
  
Områden som behandlas i uppsatsen är bland annat laborativ matematik, språk och matematik, 
vardagsmatematik samt erfarenhetsbaserad undervisning. 
  
I genomförandet av studien har jag valt metoden self report. Studien är fenomenologisk, vilket 
innebär att man fokuserar människors erfarenheter, upplevelser och uppfattningar. Vidare 
valde jag att fokusera kvalitet snarare än kvantitet, det var inte mängden informanter som var 
centralt utan innehållet i deras berättelser. 
  
Resultatet i studien visar att fyra specifika pedagoger med särskilt engagemang hade såväl 
varierad som konkret, laborativ samt vardagsförankrad undervisning. Enligt forskning är 
dessa arbetssätt att föredra eftersom det leder till att eleverna kan koppla undervisning till 
erfarenhet och vardag samt öka sin förståelse och därmed uppleva sammanhang. 

  
Nyckelord är vardagsmatematik, laborativ matematik, erfarenhetsbaserad undervisning samt 
att prata matematik. 
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1. Inledning 
I inledningen ger jag en bakgrund till detta examensarbete varefter jag ger en inblick i min 
studie och vilken metod som använts. 
  
Med jämna mellanrum kan vi läsa i rapporter och massmedia att svenska elever blir allt sämre 
i matematik jämfört med elever i andra delar av världen. Eleverna får svårare att klara sig när 
de kommer upp till gymnasiet och högskolan/universitet. Resurser får sättas in för att hjälpa 
elever fylla de luckor som de har för att de skall klara den utbildning de påbörjat.  
  
I skolans värld har det varit delade meningar om betydelsen av att ha en bra 
begreppsuppfattning av bråk. En del lärare har undvikit delar av bråkundervisningen eftersom 
de ansett att bråk är något man inte har nytta av i vardagen. Istället har de låtit eleverna 
använda miniräknaren för att lösa problem som innehåller bråk. Dagens forskning poängterar 
emellertid bråkbegreppets betydelse i undervisningen. 
  
Enligt TIMSS 2003 visar de svenska eleverna förhållandevis svaga resultat i algebra. Detta 
antas delvis bero på att det ägnas relativt lite tid till algebra i svenska skolan i jämförelse med 
andra länder (Skolverket 2004). En annan förklaring kan vara att bråkbegreppet som till viss 
del utgör grunden för den algebraiska begreppsutvecklingen inte bearbetas tillräckligt. 
Felaktiga tankeformer om bråkbegreppet kan därmed ge problem vid algebraiska övningar 
(Kilborn 1990). 
  
Under en matematikkonferens på vår skola informerades det om att vi hade blivit erbjudna att 
utveckla ett område inom matematiken tillsammans med ett upplevelsecentrum. Tanken var 
att välja ut ett område i matematiken som de skulle hjälpa oss att utveckla. Vi diskuterade 
vilket område vi skulle välja. På en matematikbienal som ägt rum några månader tidigare och 
där fokus låg på bråk, hade några lärare inspirerats. Då de nämnde detta väcktes diskussionen 
ytterligare och flera lärare poängterade att bråk var ett område som de ansåg att många elever 
hade svårigheter med. Vi beslutade därmed att utveckla bråkundervisningen.  
  
I min studie har jag valt att behandla bråkundervisningen i grundskolans tidigare och senare år 
för att undersöka hur fyra pedagoger introducerar och bedriver sin bråkundervisning. Frågor 
som jag inledningsvis ämnade behandla i uppsatsen var: Vad är det som gör att eleverna har 
svårt för just bråk? Beror det på själva begreppet eller är det undervisningen som bedrivs 
felaktigt? Vad kan jag som pedagog göra för att tydliggöra problematiken? Hur kan man 
introducera bråk och hur kan man arbeta med begreppet? Dessa frågor bearbetades emellertid 
och mynnade ut i en specifik fråga som fyra informanter fick besvara. Frågan löd: Utgå från 

egna upplevelser och erfarenheter och beskriv hur du introducerar och bedriver 

undervisningen i bråk. Metoden som tillämpades i studien kallas self report. 
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2. Litteraturgenomgång  
Detta kapitel ger en inramning av min studie och jag presenterar bland annat vad skolverket 
säger, begrepp och definitioner av bråk samt forskningsteorier. 
  
2.1 Hur skall undervisningen bedrivas enligt Lpo 94 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 
(Skolverket 2003) belyser man vikten av att utgå ifrån elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (s.6) för att främja lärande och utveckling. Man menar att 
undervisningen aldrig kan utformas lika för alla (s.6). Det framhålls dessutom att 
undervisningen bör vara allsidig så att eleverna inte blir ensidigt påverkade. Enligt Karlsson2 

finns det sålunda en viss risk i att använda sig av endast ett specifikt läromedel i 
undervisningen eftersom författarna till läromedlet styr innehållet i undervisningen snarare än 
elevernas erfarenheter och kunskaper. Vidare ska eleverna enligt Lpo 94 få möjlighet att delta 
i planering, välja kurser, teman, ämnen och aktiviteter för att utveckla sin förmåga att ta 
ansvar och utöva inflytande. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras 

att inhämta kunskaper (Skolverket 2003, s.7). Pedagogens roll är att stimulera till inhämtande 
av kunskaper snarare än att överföra kunskap till eleven. Lpo 94 (Skolverket 2003) menar att 
skapande arbete och lek är viktiga delar i det aktiva lärandet.  
  
Eleverna skall enligt Lpo 94 förberedas för att leva och verka i ett komplext samhälle. 
Skolans roll är därmed att förmedla sådana beständiga kunskaper som krävs i vardagslivet för 
att skapa sammanhang. I Lpo 94 (Skolverket 2003, s.12) under mål att uppnå står att eleverna 
ska behärska grundläggande matematiskt tänkande som kan tillämpas i vardagslivet.  
  
Eleverna skall också erbjudas möjlighet att samtala för att få tilltro till sin förmåga att 
kommunicera, eftersom de kunskaper som uppkommer i diskussion och dialog med andra 
fungerar som redskap. Eleven lär sig att -formulera och pröva antaganden och lösa problem –

reflektera över erfarenheter och – kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

(Skolverket 2003, s.12). Matematikundervisningen bör därför utformas så att eleverna erbjuds 
möjligheter till diskussion.  
  
Pedagogens roll är bland annat att skapa en varierad och balanserad sammansättning av 
arbetsformer och innehåll samt att ständigt utveckla och pröva nya metoder i sin undervisning 
(Skolverket 2003). Vidare skall skolan sträva efter att varje elev utvecklar sin nyfikenhet och 
lust att lära samt sin förmåga att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans 

med andra (Skolverket 2003, s.11). 

  
2.2 Begrepp och definitioner av bråk 
Bråk är ett matematiskt uttryck av formen a/b, där a kallas täljare, b nämnare och strecket 

bråkstreck. Nämnaren får aldrig vara noll (Nationalencyklopedin 2007). 
  
Bråket var känt redan under antiken. Då ansåg man att bråk inte var ett tal utan ett förhållande 
mellan heltal. Skriftmässigt saknade man då ett välkonstruerat talbeteckningssätt. Istället 
angavs bråken på olika sätt som varken var praktiskt användbara eller vedertagna. 
  
Det teckensystem som vi har idag när vi anger allmänna bråk ligger indierna bakom. De hade 
ett decimalt positionssystem och med detta tecknade de bråk på liknande sätt som vi gör idag 
(Ifrah 2002). 
2 Ingemar Karlsson. Föreläsare för Utbildningsglädje. Föreläsning på Åsundsholm den 9 Maj 2007 
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Enligt Kilhamn (2005) så räknar barnet först med de naturliga talen (0, 1, 2, 3, 4 och så 
vidare). Men med tiden så ställs barnet inför situationer där det behövs ”nya tal”. Det kan vara 
i situationer där något skall delas rättvist, exempelvis om man skall dela 5 kakor på fyra 
personer. Barnet kommer då till en början ge en kaka till alla och den kaka som blir över 
bortser man ifrån. Men med tiden kommer man att vilja dela även den återstående kakan, 
således dela den överblivna kakan i lika stora bitar. Barnet har genom detta uppfunnit bråken. 
  
2.3 Bråktalens grunder  
Följande kunskaper anser Kilhamn (2005) är betydelsefulla eftersom man kan se dem som 
förkunskaper till räkning med bråktal. De bör därför behandlas vid ett tidigt stadium i 
undervisningen: 
  
Lika stora delar: 
Bråk uttrycker alltid lika delning, dvs. lika stora delar av en enhet som räknas som 1 
(Kilhamn 2005, s.47). En fjärdedel av något är alltid en av fyra lika stora delar. 
  
Nämnarens betydelse: 
Nämnaren talar om hur många lika stora delar som man behöver för att göra en hel enhet. Ju 
större värdet är på nämnaren desto mindre är delarna som man delat enheten i. Eleverna 
behöver träna på att benämna delarna och att storleksordna dem (Kilhamn 2005). 
  
Täljarens betydelse: 
Täljaren talar om hur många delar man har av en viss enhet. 
3/4 betyder 3 stycken fjärdedelar (Kilhamn 2005). 
  
Ekvivalenta uttryck: 
Lika stora bråk kan ha olika namn: 1/3=2/6=3/9 och så vidare. De här bråken har samma 
värde. Eleverna bör dels känna till de olika namnen och kunna ”översätta” från olika 
namn. ”Översättningen” kallar man förlängning eller förkortning, vilket kan förvilla eleverna 
då bråket varken blir längre eller kortare (Kilhamn 2005). 
  
Jämförelse av bråk: 
Om man skall kunna jämföra två bråk måste de uttrycka samma helhet. 1/4 kan i vissa fall 
vara större än 1/2. Exempelvis 1/4 av 1000kr är mer än 1/2 av 50kr. Om bråken inte är en del 
av något definierat så representerar de avståndet mellan 0 och 1 på tallinjen, dock inte som 
avståndet i cm då olika stora tallinjer kan erhållas. Utan det är avståndet som skall ses som 
alla tänkbara tal mellan 0 och 1 (Kilhamn 2005). 
  
2.4 Bråkets olika ansikten 
Bråktalen kan uppfattas på olika sätt. De har olika innebörder, vilka kan kallas för bråkens 
olika ansikten (Kilborn & Löwing 2002): 
  
• Bråket som del av ett antal (del av helhet, del av antal) 

Här är bråket en del av en känd helhet. Exempelvis 1/2 av den hela pizzan, 1/4 av en hel 
timme (Kilborn & Löwing 2002) 
  

• Bråket som ett förhållande, en relation, en proportion: 
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Bråket som ett förhållande: Om man tittar på kulorna nedan ser man här att det går 2 svarta 
på 4 vita. Förhållandet mellan de svarta och vita blir således 2/4. Här är det förhållandet som 
är det intressanta inte helheten (Kilborn & Löwing 2002). 

         
  

Bråket som en relation: Du skall exempelvis blanda fyra delar vatten till en del juice. Här är 
helheten fem men förhållandet är allmängiltigt det gäller för alla volymer. 
 
Bråket som en proportion: Du skall som exempel få hälften av mina puttekulor. Här vet vi 
inte helheten. Vi vet inte hur många puttekulor du skall få, men du vet hur stor del du skall få 
(Malmer 2002). 

  
• Bråket som ett tal. vilket har en plats på tallinjen (Kilborn & Löwing 2002). 
  
2.5 Bråkbegreppets svårigheter 
Engström (1997) menar att eleverna arbetar med de naturliga talen i grundskolans tidigare år.  
Under det fjärde skolåret introducerar man de rationella talen, eleverna får arbeta med tal i 
bråk och decimalform. Tanken är att eleverna skall vara väl förtrogna med de naturliga talen 
innan man introducerar de rationella talen. Eleverna kan uppfatta de rationella talen som 
annorlunda, vilket kan leda till problem. 
  
Symbolen: När eleven arbetat med de naturliga talen har det funnits en relation mellan 
symbol och tal/siffra. Exempelvis så har talet sju betecknats med en symbol, siffran 7. Detta 
gäller inte för bråktalen. Här kan ett och samma bråktal uttryckas på oändligt många olika sätt. 
Enligt Engström (1997) skrivs bråk med två siffror samt med ett divisionstecken mellan 
siffrorna. Malmer och Adler (1996) menar att själva skrivsättet med siffror i kombination med 
bråkstreck skapar problem för eleverna. 
  
Storleksordna bråktal: Vid en undersökning som gjordes mot slutet av 1980-talet visade det 
sig att elever hade svårast för att märka ut ett bråk på en tallinje. Detta gällde speciellt om 
bråket var större än ett. Detta kan ha sin förklaring i att bråkräkning blir en slags 
utantillinlärning, där eleverna lär sig procedurer och algoritmer mekaniskt utan någon 
förståelse enligt Engström (1997). 
  
Relation del-helhet: När eleven skall urskilja delar ifrån den ursprungliga hela delen så 
glömmer eleven helheten. Helheten behöver man komma ihåg i minnet när man hanterar 
delen (Engström 1997). Exempelvis om eleven får till uppgift att skugga 2/4 av figuren. 
  

   
  
Här kan vi se att eleven inte har kunnat behålla helheten utan fokuserat på den aktuella delen. 
 
Relation del-del: Om eleverna skall ha möjlighet att få en förståelse för bråkbegreppet så 
behöver bråktalen uttryckas och representeras på ett flertal olika sätt. När olika delar skall 
jämföras med varandra kan problem uppkomma hos eleverna. Detsamma gäller att 
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exempelvis 1/3 inte representeras av en specifik form eller skrivs på ett visst sätt. För att man 
skall förstå att två bråk är ekvivalenta krävs att eleverna har utvecklat ett multiplikativt 
tänkande (Engström 1997). Vidare menar Engström att eleverna kan få uppfattningen att ett 
bråkuttryck bara kan se ut på ett specifikt sätt, exempelvis som en tårtbit. 
  
N-distraktion: De kunskaper eleverna har om de naturliga talen påverkar deras sätt att 
uppfatta de rationella talen. Eleverna gör generaliseringar från heltalen. Detta kallar man N-
distraktion och det kan ta sig i uttryck till exempel att 1/5 uppfattas större än 1/4 eftersom 5 är 
större än 4. Eller så kan problem uppkomma vid addition av två bråktal exempelvis 
1/5+1/4=2/9 (Engström 1997). 
  
Del av och antal: Eleverna har föreställningen att en del av något består av ett antal delar, 
exempelvis att en sjättedel består i sig av sex delar eller att en sjundedel består i sig av sju 
delar.  
  
En åttondel av en figur visas. Elevens uppgift består i att rita hela figuren. Detta är vad eleven 
får se i uppgiften: 
  

    
    
  
Detta är vad eleven ritar: 
  
        

        

  
  
Vi kan se att eleven har svårt att skilja mellan del och antal samt att eleven inte uppfattar 
åttondelen som en del av en hel figur (Engström 1997). 
  
Ett annat fel eleverna gör när de exempelvis skall färglägga en fjärdedel eller en sjättedel är 
att de räknar och färglägger den fjärde som en fjärdedel och den sjätte som en sjättedel 
(Engström1997).  
  
Här nedan kan vi se att eleven färglagt den fjärde delen och uppfattar då att man färglagt en 
fjärdedel av figuren. 
  
                
  
  
 
 
Här nedan kan vi se att eleven färgat den sjunde och uppfattar då att man färgat en sjundedel 
av figuren. 
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2.6 Är bråkundervisningen viktig? 
Enligt Kilhamn (2005) hade många elever svårigheter med bråkräkningen under 80- och 90-
talet Istället för att då försöka hitta problemet så valde lärare och läromedelsförfattare att 
minska ner på bråkundervisningen. Man gjorde om alla bråk till decimaltal och använde 
miniräknaren vid uträkningar. Detta ledde till att eleverna tappade förståelsen för talen och 
sina uträkningar. Vidare uppstod problem när eleverna skulle lära sig algebra.  
  
Elever behöver undervisningen i bråk för att: 
  

• de är en del av vår vardag 
  

• det är en viktig förkunskap till att förstå decimaltal (tiondelar) 
  

• det är en viktig förkunskap till att förstå procent (hundradelar) 
  

• det är en viktig förkunskap till algebran 
  

                           (Kilhamn 2005, s.46). 
  

Engström (1997) menar att bråkräkning är viktig på grund av att den lägger den 
begreppsmässiga grunden för stora områden inom matematiken och att om vi skall förbättra 
matematikundervisningen så behövs en kvalitativ bråkundervisning. 
  
Kilborn (1990) menar precis som Kilhamn att bråkbegreppet är viktigt för att förstå algebra. 
Felaktiga tankebanor om bråk kan leda till problem senare.  

  
2.7 Bråk i kursplanen 
Vad säger då kursplanen att vi skall sträva emot och vad skall eleven ha uppnått år 5 
respektive år 9. 
  
Mål att sträva mot: 

Strävan skall också vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att 
förstå och använda grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, 
proportionalitet och procent (Skolverket 2000, s.27) 
  

I mängden reella tal ingår de rationella talen, vilket innebär att eleven skall sträva mot att 
förstå och använda tal i bråkform: 
  
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret: 

Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och 
hantera situationer och lösa problem i elevens närmiljö 

  
Inom denna ram skall eleven 
ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och 
decimalform (Skolverket 2000, s.28) 

  

Här kan vi se att eleven skall kunna enkla bråktal vilka jag tolkar vara exempelvis 1/2, 1/3, 
1/4 med flera. Att lösa problem i elevens närmiljö skulle kunna vara att följa ett recept där 
uttryck som exempelvis 1/2 deciliter eller 1/4 liter är inkluderade. 

  

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 
Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och 
hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som 
behövs som grund för fortsatt utbildning 
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Inom denna ram skall eleven 
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 (Skolverket 2000, s.29) 

  

Eleverna skall sålunda kunna hantera vardagssituationen med hjälp av matematiken. I slutet 
av nionde skolåret bör eleverna dessutom bemästra tekniska hjälpmedel, exempelvis 
miniräknare och datorer.  
  
2.8 Pedagogens roll 
Löwing och Kilborn (2002) hävdar att det är bristande didaktiska kunskaper hos pedagogen 
som ligger bakom många problem som uppstår vid elevers bråkräkning. Bråkräkningen bör 
innehålla konkreta eller vardagsförankrade övningar. Då kan elever lättare använda redan 
vunnen kunskap som de baserar på erfarenhet. Engström (1997) menar att lärare ofta utgår 
från del av en helhet i undervisningen. Man delar en hel i delar och dessa delar namnges, 
vilket medför att bråken aldrig kan bli större än ett. Kilborn (1990) anser att det är viktigt att 
läraren dels kan vardagens bråktal (för att uppnå målen i matematik) och dels matematikens 
bråktal (för att få en helhetsbild).  
  
2.9 Undervisningen 
HØines (1990) anser att eleverna har kunskaper, erfarenheter och frågeställningar när de 
kommer till skolan. Pedagogens roll är att ta reda på dessa kunskaper för att utifrån dessa hitta 
den rätta utgångspunkten i undervisningen. Engström (1998b) är kritisk till den metod med 
vilken man börjar med att visa delade cirklar och rektanglar, för att sedan lära känna bilder av 
de vanligaste bråken. Metoden som kritiseras innefattar sedan att eleven färglägger redan 
delade figurer. Eleverna förväntas då se samma sak som läraren ser endast genom att titta på 
bilderna. Engström anser att bilderna tolkas olika beroende på vilka erfarenheter och språk 
som varje elev har. Detta sätt att undervisa abstraktioner på är inte bra med tanke på elevernas 
kunskapsutveckling. Vidare menar Engström (1998a) att det mestadels är traditionell 
undervisning som bedrivs i dagens skola, undervisning där lärare försöker överföra kunskap 
till eleverna. Här lägger man fokus på hur läraren skall kunna överföra sin kunskap till eleven 
så bra som möjligt. Öberg (2000) menar att elever kan mer om bråk innan undervisningen i 
skolan påbörjats än efter. För att ändra på detta bör läraren inte visa utan istället utgå mer 
ifrån elevernas erfarenhet. Eleverna har en informell kunskap som behöver utvecklas och bli 
matematisk och detta bör läraren hjälpa till med. I läroböckerna som enligt Öberg styr för 
mycket, brukar bråkens uppfinning först presenteras. Man visar nämnare, täljare, bråkstreck, 
kvot och olika uppdelade figurer vilka är delvis skuggade. Sättet att skriva bråk är inte det 
viktigaste i början. Eleverna behöver inte veta vad som är täljare eller nämnare. Istället bör 
eleverna själva upptäcka genom att mäta och dela upp olika saker.  Kilborn (1990) menar att 
de ”utantillkunskaper” som eleverna får i skolan inte räcker till när eleverna ställs inför 
vardagsproblem, praktiska eller teoretiska. Det är därför viktigt att förankra bråk i vardagen. 
Även Runesson (1999) är kritisk till undervisningen. Hon anser exempelvis att svårigheterna 
med rationella tal inte behandlas tillräckligt i undervisningen. Berggren och Lindroth (1997) 
menar att om man enbart använder sig av läroboksbaserad undervisning så kan speciellt elever 
som har svårt att läsa få problem trots att det inte behöver vara själva matematiken som är 
svårigheten. 
  
Hur skall man då bedriva verksamheten för att nå så många som möjligt? I skolverkets 
nationella kvalitetsgranskning 2001-2002 Lusten att lära med fokus på matematik (Skolverket 
2003) kom man fram till att i situationer då eleverna var engagerade och hade lust att lära var 
när man hade ett varierat undervisningssätt. Detta anser även Runesson (2000).  
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2.10 Matematik i vardagen 
Eftersom bråk ofta finns i vår vardag är det viktigt att man utgår från dessa situationer i 
undervisningen. Ahlberg (1995) menar att för att utveckla förmågan att lösa matematiska 
problem hos eleven bör undervisningen ha sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter och 
föreställningar. Då kan eleverna koppla de matematiska problemens innehåll till egna 
erfarenheter, och därefter kan koppling mellan symbolspråket och det vardagliga språket ske. 
Det är också viktigt att eleverna får använda sitt språk och sina informella kunskaper genom 
att de samtalar med varandra om sina tankar och idéer. Engström (1997) menar att man skall 
försöka åstadkomma naturliga situationer där elever är deltagare. Då kommer eleverna 
använda sig av ett eget sätt för att beskriva situationen och operationen. Användandet av 
symboler kommer då att växa fram på ett naturligt sätt. Att knyta an till verkligheten anser 
även HØines (1990). HØines menar att pedagoger bör utgå från elevers erfarenheter, kunskaper 
och språk i matematikundervisningen. Risken förefaller annars vara att eleverna skapar två 
olika ”matematikvärldar” en för skolan och en för vardagen. Eleverna kan då inte omsätta sina 
kunskaper de tillägnat sig i skolan i vardagen. Även Kilborn (1990) menar att 
bråkundervisningen i första hand bör utgå från vardagsföreteelser där det är saker som delas 
till exempel en kaka, inte naturliga tal. Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) menar 
dessutom att matematikundervisningen skall leda till att eleverna får kunskaper för livet som 
de kan använda i vardagen. Därför är det viktigt att eleverna får tillfälle att tillämpa 
kunskaperna de tillgodogjort sig i skolan, i vardagsanknutna situationer.  I Nämnaren (2003) 
hävdar Nilsson att matematiken skall fungera som ett redskap för att förstå och hantera 
problem som uppstår i elevens vardag. Detta kan man göra på två olika sätt. Antingen kan 
eleverna utgå från vardagen när de skall lösa ett matematiskt problem. Då ser de att 
matematiken finns i deras vardag samtidigt blir problemet konkretiserat. När eleverna får lösa 
problem som finns eller som kan uppstå får de möjlighet att förvärva kunskaper som de sedan 
kan använda när liknande situationer uppstår. Det andra sättet är att låta eleverna lära sig 
matematik och öva för att sedan använda den vunna kunskapen i naturliga uppkomna 
situationer. Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) anser att särskilt framtaget material till 
undervisning i konkret matematik oftast inte är förankrad i elevernas vardag. 
  

2.11 Språk och matematik 
Ahlberg (1995) menar att elever själva lär sig att använda matematik i vardagen innan de 
börjar skolan. Men när de sedan börjar skolan får de ändå problem när de skall lösa liknande 
uppgifter på grund av att det förekommer matematikbegrepp som de inte är vana vid. Därför 
är det enligt Ahlberg viktigt att man arbetar mycket med språket i skolan. Även i kursplanen 
för matematik belyses detta (Skolverket 2000) då det står att skolan skall sträva efter att 
eleverna utvecklar sin förmåga att muntligt förklara och argumentera för sitt tänkande. Även 
Clemson och Clemson (1994) menar att det matematiska språket i skolan ofta bara används i 
matematikundervisningen. Språket har ingen förankring i vardagen vilket gör att det blir svårt 
att förstå för vissa. För att sammanföra det ”matematiska språket” med det ”vanliga språket” 
kan begreppen kopplas till elevens vardag. Furness (1988) menar att om man kan sätta in 
matematiska ord i praktiskt arbete utifrån elevens erfarenhetsvärld kan det bli enklare att 
förstå. I skolverkets rapport (2003) Lusten att lära kommer man fram till att det finns ett 
samband mellan språket och allt lärande. Det är därför av betydelse att eleverna ges möjlighet 
att berätta hur de tänkt när de löst ett problem och att de får delta i diskussioner kring 
matematik för att kunna utveckla sitt matematiska tänkande och sin förståelse. 

   
Vid introduktionen av bråk är det många forskare som förordar att man pratar om bråk innan 
man börjar använda symboler. Enligt Malmer (1999) skall läraren stimulera och skapa en god 
inlärningsmiljö det vill säga ge eleverna ett språk, en varierad och lustfylld undervisning samt 
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försöka stärka deras självförtroende genom att visa att de kan. Undervisningen bör 
inledningsvis vara muntlig, vilket gör att den skriftliga räkningen inte bara blir mekanisk. Om 
man istället inleder med symboler uppstår det ofta svårigheter. Större kunskaper om 
laborativa och undersökande uppgifter skulle medföra att upplägget kunde förändras. Om 
eleverna skall få förståelse för abstrakta begrepp behöver de allra flesta arbeta aktivt och 
kreativt med konkreta sammanhang för att upptäcka matematiska samband och processer. 
Dessa upptäckter kan sedan översättas till det matematiska symbolspråket. Även Wistedt 
(1996) menar, precis som Malmer, att om eleverna får prata matematik får de chans att 
reflektera och uttrycka sina tankar samt möjlighet att ompröva dem i dialog med andra. Men 
man får inte överskatta detta sätt att arbeta. Det räcker inte att eleverna bara får chans att 
samtala och diskutera för att kunna lösa matematiska problem. Vissa elever har svårt att reda 
ut sina egna tankegångar och kan därför inte sätta sig in i andras synsätt. Eleverna behöver 
därför hjälp av en pedagog som försöker förstå vad de vill säga och kan hjälpa eleverna att 
förmedla deras tankegångar. Man bör enligt Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) minska 
ner på den enskilda räkningen och ha mer muntlig matematik så att eleverna kan få tillfälle att 
berätta, argumentera och förklara. Undervisningen bör vara upplagd så att resonemang och 
diskussioner mellan elever och lärare kring problemlösning och problemhantering stimuleras. 
Behandling och analys av tal hamnar då i centrum. Läraren kan framhålla vissa elevers 
argument för att underlätta arbetet så att eleverna inte stagnerar i oväsentliga diskussioner. 
Lärarens roll blir som en medlare mellan eleverna när de argumenterar för sina lösningar. 
Enligt Malmer (1999) är språket är en viktig del för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. 
Hon anser att färdigheterna inom språket spelar en stor roll för inlärningen. De elever vars 
språk är välutvecklat har de bästa förutsättningarna för inlärning medan de elever som 
däremot har ett bristande ordförråd ofta har svårare med den grundläggande 
begreppsbildningen. För att utöka elevernas ordförråd måste undervisningen vara sådan, att 
ord behövs och efterfrågas. Detta kan man åstadkomma genom ett laborativt och 
undersökande arbetssätt där eleverna muntligt och skriftligt får beskriva sina nya insikter. För 
att utveckla tankeprocesser menar Malmer (1999) att såväl det skriftliga som det muntliga 
språket har väsentlig betydelse. Den mest gynnsamma arbetsformen tycks vara om eleverna 
får arbeta tillsammans i par eller i grupp. Då ökar möjligheterna till dialog, diskussion samt 
argumentation. Eleverna får testa sina hypoteser och utveckla dem i mötet med andras tankar, 
ståndpunkter och idéer. 
  
2.12 Laborativt arbetssätt 
Enligt Häggblom (2000) kan konkretion i matematiken vara flera olika saker. Det kan 
exempelvis vara att arbeta med verkliga saker eller verkliga situationer som man kommer ihåg 
eller att man undersöker mönster med laborativt material. Den mest förekommande formen av 
konkretion är verklighetsanknytning där man tar hjälp av bilder eller minneshändelser. Det 
konkreta materialet utvecklar elevernas språk tack vare att de får tillfälle till aktiva 
diskussioner och reflektioner. Att arbeta laborativt, menar Malmer (1999) är bra eftersom 
eleverna ofta tycker att det är roligt och därmed kan fokusera längre än vid traditionell 
abstrakt undervisning.  Men det är viktigt att man introducerar det laborativa materialet 
successivt och att övningarna är genomtänkta och anpassade efter individen. Kronqvist (2003) 
säger att det finns elever som tycker att laborativ matematik är tråkigt. Därför är det viktigt att 
laborativa övningar inte består av meningslösa uppgifter med formella frågor för att få fram 
ett rätt svar. Även Berggren och Lindroth (1997) anser att ett laborativt arbetssätt, där 
eleverna får laborera med matematiken utifrån sin egen erfarenhetsvärld, är att föredra. 
Genom detta arbetssätt får eleverna en större förståelse för matematiken och ett större 
självförtroende så att de kan möta den abstrakta matematiken bättre 
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2.13 Bråkets olika skepnader 
I bråkundervisningen är det enligt Kilborn (1990) viktigt att man ger en bild av bråk som 
olika ”ansikten”. De varierande ansiktena är som tal, del av en hel, del av ett antal, proportion 
eller andel av förhållandet. Det är viktigt att man vid undervisning visar dessa 
olika ”ansikten”. Vissa av dem finns i vår vardag och då kan eleverna relatera till dessa. Detta 
håller Behr (1992) med om. Även han anser att det är viktigt att man visar bråkets olika 
skepnader. Vidare menar Ahlberg (1995) att bilden har en väsentlig betydelse i matematiken. 
När eleverna ritar bilder som hör till matematiska problem upplever de genom synen, vilket 
ökar möjligheten till förståelse. När eleverna utvecklar bilden som ett sätt att uttrycka sig så 
kan de inse att bilden kan ha en symbolfunktion. På detta sätt kan eleverna upptäcka att bilden 
kan representera mer än det avbildade. Bilden blir då ett sätt att översätta mellan det 
vardagliga språket och det formella symbolspråket. När lärare skall visa tal i bråkform gör de 
det oftast med hjälp av tårtbitar. Malmer (1999) anser att detta kan vara bra. Men det är viktigt 
att man gör andra illustrationer på helheten. Annars kan det finnas risk att eleverna blir 
fixerade på formen. Bråket ”en halv” är det första bråket som barn kan använda rätt, därför 
bör det vara en byggsten i undervisningen menar Engström (1997). Engström (1997) menar 
vidare att forskare ser en stor vinst med att arbeta med storleksordning och räkneoperationer 
samtidigt för att visa olika sätt att beteckna samma matematiska objekt. Om man istället 
behandlar allmänna bråk och decimalbråk var för sig, så finns det risk att eleverna tror att det 
handlar om två skilda tal. 
  
Malmer och Adler (1996) förespråkar användandet av så kallade färgstavar i olika längder när 
man introducerar bråk. Med färgstavarna kan eleverna göra upptäckter när det gäller 
relationer mellan stavarna. Här finns begrepp som helhet och del med naturligt. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I teoriavsnittet presenteras Vygotskijs och Piagets syn på lärande som har haft inflytande på 
dagens pedagogik.  
  
Enligt Vygotskijs teori om lärande och utveckling utvecklas människan i samspelet med andra 
människor. Inledningsvis bestäms utvecklingen av biologiska faktorer medan det senare kan 
härledas till mer sociokulturella aspekter. Eftersom det sociokulturella lärandeperspektivet 
fokuserar på samspelet mellan människor, krävs såväl att personer är fysiskt närvarande som 
att de besitter väsentlig kunskap. Tillsammans med andra individer kan man lösa problem 
som inte hade varit möjliga att lösa på egen hand Detta kallas för den närmaste 
utvecklingszonen, ZPD (zone of proximal development) (Lindqvist 1999)  
  
Varierade tolkningar av Vygotskijs teorier har behandlats av olika forskare. Vissa menar att 
lärande handlar om överföringen från en mer kunnig vuxen person till en mindre kunnig elev. 
Andra hävdar emellertid att lärande sker med utgångspunkt i det sociala sammanhang som 
eleven befinner sig i. Det vill säga att kunskap inte bara handlar om att lära sig nya saker utan 
att lära sig regler och normer och  utveckla sin  identitet, d.v.s. att vara delaktig  i  samhället 

(Lindqvist 1999, s.280).  
  
Lärarens roll har en väsentlig del i det sociala sammanhang som skolan utgör. Risken med 
den traditionella undervisningen, som bygger på ”korvstoppningsmetoden” (det vill säga att 
lärarens kunskaper är centrala och eleverna skall ta till sig dessa), är att detta medför passiva 
elever. Enligt Vygotskij är detta pedagogiskt felaktigt eftersom den pedagogiska synvinkeln 
kräver att elevens erfarenheter är centrala och att pedagogen inte uppfostrar eleven utan att 

eleven uppfostrar sig själv (Lindqvist 1999, s.20).  
  
Enligt Piaget uppstår lärande och kunskap när en elev befinner sig i fysisk kontakt med sin 
omvärld, det vill säga när denne får tillfälle att upptäcka, att känna på saker och ordna objekt 
och uppleva dem, alltså genom laborativt arbete. Piaget menar att elevens nyfikenhet och 
förståelse skall genomsyra lärandet och eleven skall inte bara lära sig att rabbla saker och ting 
utantill. Var gång en lärare tror sig ”lära ut” något till någon uppstår istället hinder för 
lärandet eftersom eleven då inte får chans att själv upptäcka och därmed verkligen förstå. 
Intellektets mognad innebär att utvecklingen rör sig mot en högre grad av abstraktion. När 

intellektet nått det högsta utvecklingsstadiet, kan man operera på verkligheten med hjälp av 

logiska och matematiska strukturer. Man inser således relationen mellan objekt och 

konsekvenser av händelser utan att fysiskt pröva dem (Säljö 2000, s.65).  
  
Vidare menar Piaget att barnet till naturen är egocentriskt, det vill säga att det uppfattar 
omvärlden endast utifrån sin egen utgångspunkt. Emellertid poängteras att självcentreringen 
avtar och att barnen lär sig att se saker och ting även ur andras perspektiv redan i 
förskoleåldern. Människor föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra 

människor. Alltifrån begynnelsen gör vi våra erfarenheter tillsammans med andra (Säljö 2000, 
s.66). 
 
Sammanfattningsvis kan pedagogen inte lära eleven något. Eleven kan endast lära sig själv att 
lära genom dialog och samspel med andra människor, utifrån sin egen erfarenhet samt genom 
att på egenhand upptäcka saker och ting. Genom en laborativ och diskussionsrik 
matematikundervisning kan kanske detta uppnås. 
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4. Syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fyra matematiklärare introducerar och bedriver 
bråkundervisning. Två av lärarna arbetar i år fyra till sex och två i år sju till nio. Följande 
frågeställning gavs till informanterna: Utgå ifrån egna upplevelser och erfarenheter och 

beskriv hur du introducerar och bedriver undervisning i bråk. 
  
Enligt forskning förekommer brister i bråkundervisning. Följande problemformuleringar är 
centrala i arbetet: 
  

• Hur kan jag som blivande pedagog bedriva en så bra bråkundervisning som möjligt? 
  
• Vad säger forskningen om hur man bör introducera och undervisa i bråk? 

  
• Hur introducerar och arbetar fyra pedagoger med bråk? 
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5. Metod 
I följande avsnitt presenteras genomförandet av min studie, urval, val av metod, giltighet, etik 
samt analys. 
  
5.1 Genomförande 
Informanterna kontaktades i ett tidigt stadium och tillfrågades om de eventuellt ville delta i 
min undersökning som skulle behandla bråkbegreppet. Jag informerade att jag hade för avsikt 
att använda mig av metoden self report. Eftersom metoden inte var känd för de tillfrågade 
informerade jag samtliga informanter om upplägg och tillvägagångssätt och därefter gavs 
tillfälle att ställa eventuella frågor. Informanterna fick sedan tid att betänka huruvida de ville 
delta eller inte. Vid nästa kontakt var de fyra informanterna positivt inställda till att delta. Den 
specifika frågan var inte helt klar, men de fick information om att den skulle behandla hur 
pedagoger introducerar och arbetar med bråk. Ett par veckor senare var frågan klar och den 
löd: Utgå från egna upplevelser och erfarenheter och beskriv hur du introducerar och 

bedriver undervisningen i bråk. Frågan skickades till informanterna tillsammans med följande 
etiska riktlinjer: 
  
• Namn eller information som kan göra informanten offentlig kommer inte att förekomma 
  
• Informantens uppgifter skall endast nyttjas för forskningsändamål 
  
• Informanten kan avbryta studien när den vill 
  
• Vid behov kan frågor ställas till forskaren 
  
Informanterna informerades att de skulle besvara frågan inom cirka en månad. De ombads ta 
kontakt ifall svårigheter eller frågor skulle uppkomma. 
  
5.2 Urval 
Min fallstudie består av fyra self reports. Valet av de fyra lärarna skedde med stor omsorg för 
att ett så brett spektrum som möjligt skulle erhållas. Viktigt var att de fyra lärarna var 
utbildade i matematik samt att de ”brann” för sitt yrke eftersom min intention var att få ett så 
rikt underlag som möjligt. Det vill säga att få många tips och idéer till hur kvalitativ 
bråkundervisning kan utformas. Två kvinnor och två män valdes utifrån ett genusperspektiv. 
Personer som undervisar i grundskolans tidigare åldrar såväl som personer som undervisar 
grundskolans senare åldrar i matematik inkluderades. För att undvika skillnader som 
eventuellt skulle kunna härledas till skolans upptagningsområde valdes fyra olika skolor ut 
med olika upptagningsområden. En skola i en medelstor stad med upptagningsområde med 
mestadels lägenheter, en skola i en medelstor stad med upptagningsområde med mestadels 
villor, en liten skola i skogsbygden och till sist en skola i en mindre stad med blandat 
upptagningsområde. Att lärarna arbetar på olika skolor är betydelsefullt då lärare som arbetar 
på samma skola skulle kunna ha likstämmig pedagogisk syn på matematikundervisningen. De 
fyra lärarna är inte heller bosatta i samma del av Sverige, två pedagoger är verksamma i södra 
Sverige medan två är verksamma i Mellansverige.  
 

5.3 Self report 
En self report påminner om en intervju. Skillnaden är emellertid att intervjun är muntlig 
medan self report är en skriven text i vilken en tillfrågad person redogör för sina uppfattningar 
kring en specifik fråga. Metoden är fenomenologisk eftersom man fokuserar på människors 
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erfarenheter upplevelser och uppfattningar. Det som kommer fram i medvetandet kallas för 
fenomen och forskningen kring detta benämns fenomenologi (Stensmo 2002). 
Genom att analysera texter får man tillträde till skribentens medvetande och på så sätt kan 
man analysera den tillfrågade individens medvetande. Resultatet av detta blir emellertid inte 
allmängiltigt utan enbart en tolkning av subjektiva erfarenheter upplevelser och uppfattningar.  
  
Davidsson (2006) menar att det är viktigt hur frågan eller frågorna som den/de tillfrågade 
skall svara på är formulerad. Särskilt som man till skillnad från en intervjusituation inte kan 
ställa lämpliga följdfrågor om frågan/frågorna missuppfattas eller ifall svaren inte är 
tillräckligt utvecklade. Frågan skall vara av den karaktären att den tillfrågade uppmanas att 
reflektera utifrån egna erfarenheter, såväl positiva som negativa, samt personliga 
uppfattningar och upplevelser.  
  
Fördelarna med metoden self report är att de tillfrågade har möjlighet och god tid att svara 
utförligt och med större djup jämfört med hur fallet hade varit i en intervjusituation. I en 
muntlig intervju är risken att intervjuaren bryter in för tidigt och därmed inte låter den 
intervjuade reflektera tillräckligt för att kunna ge en fullgod bild. Dessutom undviks ledande 
frågor genom detta förfarande. Därmed minskar risken för subjektiv påverkan, det vill säga 
överförandet av intervjuarens åsikter till den intervjuade (Davidsson 2006). 
  
5.4 Giltighet 
Patel och Davidsson (2003) menar att man bör använda de redskap som är bäst lämpade för 
den specifika studien så att syftet kan uppnås. Self report är en metod som enligt Davidsson 
(2006) minskar risken för att någon del av informanternas svar skall falla bort, eftersom 
informanterna skriver ner sina tankar. Tack vare detta lämpar sig denna metod i min studie. 
Andra fördelar med denna ”skrivna intervjumetod” är att informanterna får god tid på sig att 
fundera över tänkbara svar. Detta är särskilt viktigt eftersom ”intervjufrågan” är såväl öppen 
som omfattande. Vidare kan informanternas svar inte påverkas av ledande frågor.  
  
Risken med analysen var emellertid att svaren kunde misstolkas, särskilt eftersom det inte 
funnits möjlighet att ställa följdfrågor (Kihlström 2006). Andra nackdelar är den brist på 
objektivitet som alltid är aktuell när människor är involverade. Egna erfarenheter och 
uppfattningar kan påverka hur resultatet tolkas. Min förförståelse har visserligen spelat roll för 
studiens riktning, men mina utgångspunkter har inte varit centrala, utan resultatet i jämförelse 
med annan forskning och teori har varit i fokus.  Resultatets omfattning, det vill säga antalet 
informanter i studien, kan begränsa utfallet. Min intention har emellertid inte varit att 
genomföra en kvantitativ studie utan en kvalitativ.  
  
Valet av informanter har betydelse för studiens riktning. Därför har jag valt att försöka 
representera en så vid grupp som möjligt. En specifik skola skulle exempelvis kunna ha 
likstämmig pedagogisk syn på matematikundervisning och på hur bråk bör introduceras. Dock 
är gruppen informanter inte representativ i fråga om ålder då jag valde att inkludera 
pedagoger med förhållandevis lång yrkeserfarenhet. En tänkbar nackdel med valet av 
pedagoger som varit verksamma en längre tid kan vara att de har en mer traditionell syn på 
lärande på grund av en äldre lärarutbildning. En positiv aspekt är deras långa erfarenhet som 
de har tillgodogjort sig under sina verksamma år. 
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5.5 Etik 
Vid forskning måste man följa vissa etiska regler.  I min studie har jag valt att inspireras av 
vetenskapsrådet skrift (2002) och dess fyra forskningsetiska principer: 

1) informationskravet   
2) samtyckeskravet  
3) konfidentialitetskravet  
4) nyttjandekravet.  
  
Följande riktlinjer var relevanta i  studien: 

  
• Informanter informeras om studiens syfte 
  
• Informanter beslutar huruvida de vill medverka eller inte  
  
• Informanter erbjuds möjlighet att ställa frågor till forskaren vid behov 
  
• Namn eller information som skulle kunna göra informanterna offentliga skall inte 

förekomma 
  
• Informanternas uppgifter skall endast nyttjas för forskningsändamål 
  
• Informanterna kan avbryta studien om de önskar 
  
Informanterna meddelades om ovanstående riktlinjer samt syftet med studien i ett 
informationsbrev.  
  
5.6 Analys 
Informationen från informanterna sammanställdes och redovisades i resultatdelen. Georgi 
(1989) har utvecklat ett system för att kunna analysera skrivna texter I analysen av resultatet 
har jag låtit mig inspireras av detta system, som bland annat innefattar följande steg:  
  
• Texten läses noggrant för att skapa en helhetsbild. 
  
• Texten delas in i betydelseenheter i form av några väl utvalda fraser, meningar vilka utgör 

viktigt stoff. 
  
• Avgränsning av det centrala temat. Texten granskas och irrelevant information sållas bort. 
  
• Analys av centrala teman. Omformuleringar sker till mer vetenskapliga begrepp, med ett 

teoretiskt perspektiv i fokus. Syftet är att urskönja kärnan i texten.  
  
• Den grundläggande strukturen i fenomenet definieras. Texterna skrivs om så att likheter 

fokuseras mellan olika texter, inte olikheter. 
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6. Resultat 
I resultatet presenteras informanternas enskilda svar från min studie i vilken jag använt mig av 
metoden self report. Varje informants enskilda beskrivning redovisas, varefter gemensamma 
drag presenteras. Namnen på personerna i resultatet är fiktiva. För att analysera de texter som 
informanterna skrivit har jag använt mig av Georgis analysmodell. Alla stegen i analysen 
redovisas emellertid inte här.  Frågeställningen informanterna delgavs var: Utgå ifrån egna 

upplevelser och erfarenheter och beskriv hur du introducerar och bedriver undervisning i 

bråk. 
 
6.1 Stig 
Stig är i femtioårsåldern och har arbetat som lärare i cirka 30 år. Han arbetar i en liten skola 
på landsbygden med elever som går i årskurs tre till sex. 
  
När Stig påbörjar arbetet med bråk så använder han sig av en flanellograf där han visar 
tårtbitar på en hel, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 och 1/10. Flanellografen hänger framme under 
hela tiden när man arbetar med bråk så att eleverna kan experimentera med bitarna när behov 
uppstår. Eleverna får även själva rita bilder av dessa delar i form av cirklar, kvadrater och 
rektanglar, dels i skolan men även som läxa, då fokus läggs på en hel, 1/2, 1/3, 1/4 och 1/5. 
Stig anser att kunskapen om vilka decimaltal som motsvarar just dessa delar är särskilt viktiga 
för det fortsatta arbetet varför man övar på dem.  
  
Stig använder sig av konkret material, såsom tjugolappar, gem, legobitar, suddgummi, 
häftstift, tändstickor med mera eftersom han menar att eleverna lär sig bättre och att han själv 
tydligare kan förklara genom att visualisera.  
  
När Stig skall jämföra olika bråks storlek använder han sig av ett så kallat bråkplank där 
eleverna kan jämföra de olika bråkens storlek. I de fall då detta inte räcker till visar Stig 
sambandet mellan bråk och division. Eleverna använder miniräknaren för att på så sätt se 
vilka tal som är störst. 
  
Stig säger att målet att sträva efter i arbetet med bråk är att eleverna utvecklar sin förmåga att 
förstå och muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. 
  
Sammanfattning av Stigs svar:  
• Eleverna ritar bilder 
• Decimaltal är viktiga för det fortsatta arbetet 
• Konkret material är viktigt 
• Visa figurer 
• Eleverna kan muntligt och skriftligt argumentera för sitt tänkande 
  
6.2 Anna 
Anna är i trettioårsåldern och har arbetat som lärare i ca 10 år. Hon arbetar i en medelstor stad 
med elever i årskurs tre till sex. 
  
När Anna börjar sin bråkundervisning så knyter hon an till de bråk som eleverna kan ha sett i 
skyltfönster eller i tidningar. Hon kan exempelvis rita upp ett skyltfönster på tavlan med ett 
erbjudande och samtala kring detta. Frågor som: Hur läser man det? och Vad betyder det? 
diskuteras. Just att prata matematik anser Anna vara viktigt, dels för att man får sätta ord på 
sina tankar och idéer och dels att man tränar på att förstå nya ord.  
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Anna tycker det är viktigt vid introduktionen av bråk att man använder sig av åskådligt 
material till exempel i form av frukter, cirklar, piprensare eller papper. Dessa föremål 
använder man för att träna på att översätta del av till bråk. Parallellt med diskussionerna 
arbetar eleverna med läroboken. Anna finner flera fördelar med läroboken, både för eleverna 
och för henne själv. Eleverna ser tydligt vad man lärt sig och vad som är kvar att göra och 
Anna vet att baskunskaperna är inkluderade. 
  
Efter detta går Anna igenom del av helhet och till sist del av mängd. Att Anna väljer denna 
ordningen beror på att det är lättare för eleverna att förstå orden tredjedel, fjärdedel, femtedel 
och så vidare om det är en helhet man utgår ifrån till skillnad från mängd samt att det är 
lättare att åskådliggöra. 
  
Anna menar att det kan vara svårt för eleverna att översätta det man ser till symboler därför 
använder hon så mycket åskådligtmaterial som möjligt samt uppmuntrar eleverna att rita 
bilder till sina lösningar 
  
Sammanfattning av Annas svar: 
• Knyter an till bråk som eleverna redan sett i vardagen 
• Samtalar och diskuterar över matematiska begrepp 
• Använder sig av åskådligt material  
• Fördelar med läroboken 
• Eleverna uppmuntras till att rita  
  
6.3 Berit 
Berit är i femtioårsåldern och har arbetat som lärare i ca 30 år. Hon arbetar på en skola med 
elever i årskurs sju till nio i matematik och biologi. 
  
Berit anser det viktigt att konkretisera undervisningen. Detta gör hon genom att jobba 
ämnesövergripande i biologi och matematik, där eleverna får undersöka utbredningen av lavar 
på olika trädstammar. Till sin hjälp har de en OH-plast som de delat in i hundra rutor som de 
lägger på trädet för att markera hur mycket lavar det finns. I denna övning får eleverna klart 
för sig hur stor del av den hela som innehåller lavar, är det exempelvis ungefär hälften, mer 
eller mindre. Här är det också naturligt att använda procentbegreppet parallellt. 
  
Berit anser att det är viktigt att man inledningsvis använder enkla och tydliga bråkdelar som är 
lätta att associera till vardagslivet. Då är det lätt att visa att 1/2 är större än 1/4 vilket vissa 
elever inte tror eftersom fyra är större än två.  
  
Exempel med delade kakor och tårtor är viktiga då eleverna själva kan dela en kaka och se 
resultatet. 
  
För att befästa bråktal-decimaltal-procental brukar Berit använda sig av kortspel och memory-
kort som eleverna själva får konstruera och formulera reglerna för. Man börjar med de enkla 
bråktalen 1/2-0,50-50 %, 1/10-0,10-10 %, 1/4-0,25-25 %, 1/5-0,20-20 % och 1/3-0,33-33 %. 
Efter detta fortsätter man konstruera mer komplicerade kortspel med 2/5, 4/5, 3/4, 3/10, 2/3, 
3/3 och så vidare. 
  
Berit skriver att det är viktigt att man hittar olika undervisningsformer som stimulerar de olika 
inlärningsstilarna som finns representerade i elevgruppen.  
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 Sammanfattning av Berits svar: 
• Ämnesövergripande 
• Enkla tydliga bråkdelar i början 
• Bråk anknyta till vardagen 
• Bilder av kända föremål såsom tårtor och kakor 
• Att befästa bråktal-decimaltal-procenttal genom att konstruera egna kortspel 
• Använda olika undervisningsformer 
  
6.4 Bert 
Bert är i femtioårsåldern och undervisar elever i de senare åldrarna på grundskolan i ämnena 
matematik och NO. 
  
Bert menar att de flesta eleverna har en intuitiv/vardaglig känsla för ”del av” som han anser är 
viktig att ta vara på när man introducerar bråk. Detta görs inledningsvis genom att eleverna 
ritar och tolkar många bilder för att översätta ”del av” till bråk. Bilder är något som Bert till 
stor del använder sig av i sin undervisning, exempelvis bilder från vardagen, en pizza, en 
chokladkaka och så vidare. Man ser på bilder och resonerar över hur många det går på en hel 
eller hur mycket det fattas för att det skall bli en hel. Bert använder även bilder för att 
resonera kring begreppen hälften så stort och dubbelt så stort (vad bråket kallas som är hälften 
så stort som något bråk och vilket bråk som är dubbelt som stort som något bråk). 
  
När eleverna stöter på problem (exempelvis hur mycket är 2/6 av 60), låter Bert eleverna först 
dela det hela i antalet delar (i exemplet 60/6=10). Sedan räknas fram hur mycket 1/6 av 60 är 
för att sedan multiplicera detta med hur många bitar man har (i detta fall 2*10=20). 
  
Svårigheten som ligger i att samma tal har olika namn förklaras med hjälp av bilden, 
exempelvis chokladkakan, där 100g består av 15 rutor, 5 rutor åt ena hållet och 3 åt andra. 
Här kan eleverna se att 1/3=5/15 och att 1/5=3/15. Ett annat sätt att visa bråkens olika namn är 
att ta hjälp av klockan där 1/4 timme=15/60. 
  
Omvandling mellan bråk och decimaltal, som Bert anser är viktigt för att kunna utveckla sitt 
tänkande inför procenträkning, görs genom att studera meterlinjalen. På den är varje 
dm=1/10m=0,1m. Vidare används tallinjer som Bert eller eleverna får rita upp där man sätter 
ut bråktal och decimaltal för att på så sätt se vilka bråk som hör ihop med vilka decimaltal.. 
  
För att eleverna skall få en förståelse vilket bråk som är störst används färdiga 
bråkstavar/bråkbitar eller så görs egna figurer för att styrka lärandet. 
  
För att illustrera koppling mellan bråkform och blandad form använder Bert sig av bilden av 
flera föremål som är delvis fyllda, exempelvis 5 läskbackar med ett visst antal flaskor i. 
Frågan blir: Hur många fulla backar blir det totalt? 
  
Sammanfattning av Berts svar: 
• Rita tolka och se bilder som stöd för lärandet 
• De flesta eleverna har en intuitiv/vardaglig känsla för ”del av” som man måste ta vara på 
• Bilder och föremål som används är tagna ifrån vardagen 
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6.5 Sammanfattning 
I sammanfattningen behandlas de gemensamma dragen i pedagogernas enskilda berättelser. 
Här har likheter varit i fokus snarare än olikheter. Det är inte säkert att de gemensamma 
dragen återfinns i samtliga lärares enskilda svar.  

  
• Viktigt att man använder sig av enkla bråk i början av undervisningen 
  
• Mycket bilder i undervisningen som anknyter till elevernas vardag 
  
• Vardagsmatematik 
  
• Kopplingen mellan bråktal och decimaltal är viktig för fortsatt arbete 
  
• Konkret material är viktigt att använda sig av 
  
• Man samtalar och diskuterar över bråkbegreppet 
  
Det finns stora likheter mellan de olika lärarnas sätt att introducera och arbeta med 
bråkbegreppet. Skillnaden mellan lärarna i år fyra till sex och år sju till nio är förhållandevis 
små. Likaså är skillnaden mellan kvinnor och män eller var skolan har sitt upptagningsområde 
små. De intervjuade lärarna använder sig av enkla bråk i början av sin undervisning, 
exempelvis 1/2, 1/3, 1/4 och så vidare. Orsaken är dels att de är enkla att visa, och dels att de i 
vissa fall är kända för eleverna ifrån vardagslivet. Man åskådliggör dessa delar genom att rita 
mycket figurer som man tolkar och diskuterar tillsammans. Bilderna man ritar hämtar man 
från elevernas vardag i form av pizzor, chokladkakor och så vidare. Eleverna får rita egna 
bilder där de får öva sig att översätta delar av till bråk. Att använda sig av konkret material 
menar lärarna är viktigt. Olika föremål som används är exempelvis pengar, gem, bråkstavar, 
suddgummi, klockor, papper, piprensare, OH-plast med mera. Man fyller mätglas för att 
illustrera hur mycket 1/5 är eller så bygger man med legobitar för att göra bilder av 
exempelvis åttondelar.  Eleverna lär sig bättre och förstår mer och det är lättare för läraren att 
förklara. Detta är några av fördelarna man ser med användandet av konkret material. Lärarna 
låter bilder och material stå framme under hela tiden eleverna arbetar med bråkbegreppet så 
att de kan arbeta med dem när lust eller behov uppstår. Att prata och diskutera bråkbegreppet 
menar lärarna är av stor vikt, så att eleverna får sätta ord på sina tankar och idéer.  
  
Lärarna anser vidare att kopplingen mellan bråktal och decimaltal är viktig för fortsatt arbete. 
De lärare som undervisar elever i de senare åldrarna kopplar dessutom bråk till 
procentbegreppet. 
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7. Diskussion 
I diskussionen väver jag samman resultat från min studie med forskning. Vidare presenterar 
jag fortlöpande mina reflektioner och slutsatser. 
  
7.1 Sammanfattning 
Syftet med min studie var att utifrån ett didaktiskt perspektiv studera hur fyra specifika 
pedagoger introducerar och bedriver sin bråkundervisning. De fick i min studie besvara 
följande fråga: Utgå från egna upplevelser och erfarenheter och beskriv hur du introducerar 

och bedriver undervisningen i bråk. Resultatet visar att pedagogerna undervisar med konkret 
material, laborativt, vardagsförankrat, med bilder samt genom att samtala och diskutera 
matematik. Pedagogerna menar också att man vid introduktionen av bråk bör diskutera, tolka 
samt reflektera. Dessutom anser de att det är viktigt att inledningsvis introducera enkla bråk 
samt att visa på kopplingen mellan bråk och decimaltal. Enligt forskning är pedagogernas 
arbetssätt gynnsamma för elevernas inlärning av bråk eftersom det leder till att eleverna kan 
koppla undervisningen till erfarenhet och vardag samt för att öka sin lust och förståelse. 
Pedagogernas arbetssätt stämmer dessutom överens med läroplan och kursplan för matematik.  

  
7.2 Metoddiskussion 
Min studie var kvalitativ, vilket innebar att kvalitet snarare än kvantitet var centralt. Metoden 
self report medförde att de tillfrågade informanterna i lugn och ro utan tidspress kunde svara 
på den fråga som jag hade formulerat, utan att de blev avbrutna eller påverkade av exempelvis 
ledande frågor. Enligt Kihlström (2006) bör forskaren vara bekant med metoden som denne 
använder sig av. Resultatet av min studie kan ha påverkats eftersom jag inte har tidigare 
erfarenhet av den specifika metoden. Emellertid menar jag att informanterna i studien, det vill 
säga fyra professionella pedagoger, gavs möjlighet att ge en utförlig bild av upplevelser och 
erfarenheter när det gäller introducerandet och arbetsmetoder i bråkundervisningen. Eftersom 
studien innefattar människor och människan alltid i någon mening är subjektiv så kan en 
humanvetenskaplig studie som innefattar människor aldrig vara objektiv. Utfallet av en 
liknande studie med nya informanter samt forskare skulle kunna te sig annorlunda. Studien 
innefattar fyra specifika pedagoger vilket kan medföra att resultatet av studien inte 
nödvändigtvis är representativ för undervisningen i Sverige generellt sätt.  
  
7.3 Att introducera bråk 
Malmer (1999) menar att bråkundervisningen inledningsvis bör vara muntlig vilket minskar 
risken för att den skriftliga räkningen blir mekanisk. I min studie framkommer att man 
diskuterar, tolkar och reflekterar vid introduktionen av bråk. Informanterna introducerar bråk 
på olika sätt. En introducerar bråk genom att laborera med en flanellograf samt genom att 
diskutera, även en annan pedagog arbetar laborativt, men i detta fall genom att eleverna får 
mäta lavar på olika trädstammar, reflektera och dra slutsatser. En tredje informant anknyter 
till elevers erfarenheter och ritar exempelvis upp ett skyltfönster med olika erbjudanden för att 
diskutera bråk. En fjärde informant anser att de allra flesta eleverna har en intinutiv/vardaglig 

känsla för ”del av” som han /…/ anser att man måste ta till vara på när man börjar med bråk. 

Inledningsvis arbetar denne informant därför mycket med att rita och tolka bilder för att 
översätta ”del av” till bråk. Informanterna anser att det är viktigt att man inleder 
bråkundervisningen med enkla bråk såsom en halv, en tredjedel, en fjärdedel och så vidare. 
En av pedagogerna som arbetar med elever i grundskolans senare åldrar använder sig 
dessutom av procentbegreppet parallellt med bråkintroduktionen.  
  
 I min studie ser jag inga tydliga skillnader vid introduktionen av bråk som kan härledas till 
årskurs, vilket förbryllar mig. För de yngre eleverna är troligtvis bråkbegreppet helt nytt i 
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matematikundervisningen medan de äldre eleverna redan har bekantat sig med begreppen. 
Kanske beror likheterna på att pedagogerna mot de senare åldrarna vill stämma av var 
eleverna befinner sig kunskapsmässigt och därför introducerar bråk på ett liknande sätt som 
pedagogerna som är verksamma mot tidigare åldrar. 
  
7.4 Vardagsförankrad matematik 
I Lpo 94 står det att eleverna skall ha kunskap så att de kan möta vardagsproblem. För att 
åstadkomma detta anser jag att det krävs en vardagsförankrad undervisning i matematik. 
Eftersom det annars enligt HØines (1990) finns en risk att eleverna skapar två 
matematikvärldar, en för skolan och en för vardagen. Undervisningen bör därför utgå från 
vardagssituationer där saker som exempelvis en kaka delas för att åstadkomma bråk (Kilborn 
1990). Detta är något som informanterna har tagit fasta på i sin undervisning. De poängterar 
just vikten av att förankra undervisningen i vardagen. De använder sig av vardagsförankrade 
situationen och händelser. Man delar exempelvis pizzor och chokladkakor, använder sig av 
klockan och ritar upp skyltfönster. En informant skriver: Lämna aldrig tårtbitarnas och 

kakornas delade värld, när det gäller bråk. Vem får största biten kex eller kaka om ni är olika 

stora grupper och får dela? Bryt och ät till er förståelse. Även om delning av pizzor och 
kakor kan upplevas traditionellt så är det fortfarande en del av elevernas vardag och något de 
kan relatera till. Varför inte arbeta ämnesövergripande, exempelvis matematik-hem och 
konsumentkunskap. I recept förekommer ofta olika bråk. Emellertid är det endast en 
informant som belyser ämnesövergripande undervisning.  
  
Om eleverna inte ser att matematiken finns i vardagen kan skolans matematik kännas onödig 
och som något eleverna uppfattar att de inte kommer att ha nytta av mer än i skolan. Detta får 
till följd att de tappar lust och motivation för att lära. Enligt Karlsson2 är elevernas lust att lära 
matematik väldigt hög fram till år 5 varefter intresset avtar. Beror detta på att eleverna inte 
kan se matematiken i vardagen? Jag menar att detta kan vara en orsak. Enligt Lpo 94 är 
pedagogen skyldig att låta nyfikenhet och lust vara en grund för undervisningen. Jag menar att 
nyfikenhet och lust skulle kunna genereras genom vardagsanknuten matematikundervisning. 
  
Det är inte bara för att öka lusten för lärande hos eleverna som det är bra med 
vardagsanknuten matematik utan också för att öka förståelsen. Om man relaterar till saker 
eleverna redan känner till har de lättare att se hur det kommer att gestalta sig. De vet att ju fler 
man är som skall dela på en pizza desto mindre bitar blir det till var och en. Viktigt är dock att 
man i undervisningen varierar illustrationen på helheten. Annars är risken, precis som Malmer 
(1999) menar, att eleverna blir fixerade på formen. 
  
Kan man få eleverna att se att matematiken finns runt omkring dem hela tiden och att de har 
användning av kunskaperna i sin vardag, skulle troligen intresset öka och resultaten blir bättre. 
Lpo 94 framhåller vikten av att utgå från elevernas erfarenhet och vardag i undervisningen för 
att skapa sammanhang. Jag menar emellertid att det som är vardag för läraren inte 
nödvändigtvis behöver vara vardag för eleven. Naturligtvis skiljer sig också elevernas olika 
vardag sinsemellan, vilket gör att det är viktigt att skapa flera olika exempel med olika 
vardagshändelser, så att så många elever som möjligt kan se att matematiken finns i vardagen. 
  
  
  
 2 Ingemar Karlsson. Föreläsare för Utbildningsglädje. Föreläsning på Åsundsholm den 9 Maj 2007 
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7.5 Laborativt arbetssätt 
Piaget förordar ett laborativt arbetssätt. Han menar att lärande och kunskap uppstår när en 
elev får tillfälle att känna på saker, ordna objekt och uppleva dem (Lindqvist 1999). Malmer 
(1999) menar också att laborativt arbete kan vara bra eftersom eleverna tycker det är roligt 
och därför kan koncentrera sig bättre. 
  
I min studie framkom att samtliga informanter arbetade laborativt. De använde sig av flera 
olika typer av material. En informant skriver: Vi använder allt praktiskt material vi kan 

komma över. En annan informant lät eleverna själva konstruera och formulera reglerna för ett 
kortspel och memory-spel för att befästa kopplingen mellan bråktal-decimaltal-procental. 
Informanterna skriver att de låter det laborativa materialet stå framme under hela tiden man 
arbetar med bråkbegreppet. På så sätt kan eleverna laborera när problem eller lust uppstår. Jag 
menar att det är bra att det laborativa materialet finns tillgängligt hela tiden eftersom intresse 
kan uppstå när som helst. Detta kan emellertid vara problematiskt för de pedagoger som 
befinner sig i oliks salar. 
  
Lpo 94 uppmanar till ett arbetssätt där eleverna har möjlighet att pröva utforska och lära 
tillsammans med andra. Jag menar att detta kan uppnås genom laborativt arbete. Emellertid 
anser jag att uppgifterna bör vara väl genomtänkta annars upplever kanske eleverna 
lektionerna som tråkiga, meningslösa och tappar därför tålamod och intresse. En annan orsak 
till att eleverna uppfattar laborativt material som tråkigt kan vara att de inte är vana vid 
arbetssättet. Kanske är de mer vana vid att arbeta i en lärobok där man förväntas hitta ett rätt 
svar. Sålunda krävs kontinuitet för att eleverna inte ska känna sig främmande för det 
laborativa arbetssättet.  
  
När man arbetar med laborativt material är det viktigt som Malmer (1999) anser, att uppgiften 
är anpassad efter individen. Är uppgifterna utformade så att de är för svåra menar jag att 
eleven i vissa fall inte förstår vad som skall göras och därför inte heller ser något 
sammanhang. Det kan också vara så att en elev förstår vad som skall göras, genomför det men 
ändå inte ser något sammanhang. Detta kan få till följd att eleverna tappar självförtroende. 
Det får heller inte vara så att uppgiften är för enkel eftersom det då inte blir tillräcklig 
utmaning för eleven som istället tappar intresset. Om det laborativa materialet däremot har 
lämplig nivå kan det enligt Berggren och Lindroth (1997) leda till att eleven får ett större 
självförtroende så att eleven kan möta den abstrakta matematiken bättre. 
  
7.6 Bilder 
Bilden kan vara till hjälp för eleverna när de skall översätta mellan det vardagliga språket och 
det formella symbolspråket. Informanterna i min studie skriver att de och eleverna ritar 
mycket bilder för att förankra bråkbegreppet. En informant skriver: Jag brukar använda 

väldigt mycket bilder som stöd för lärandet. Malmer (1999) anser emellertid att det är av vikt 
att rita olika bilder på helheten, annars finns det en risk att eleverna blir fixerade på formen. 
  
När man använder sig av bilder i sin undervisning kan man göra det på flera olika sätt. 
Eleverna kan få rita bilder själva eller så kan de få se bilder som ritas av någon annan. De 
redan delade figurerna som eleverna själva skall fylla i är Malmer (1999) emellertid kritisk till. 
Malmer menar att eleverna förväntas se det som skaparen av bilden ser. Men bilder tolkas 
olika beroende på vilken erfarenhet eller språk man har. De bilder som eleverna själva ritar 
anser jag vara de bästa, eftersom de själva får upptäcka och reflektera över sitt resultat. 
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7.7 Samtal och diskussion 
Enligt Vygotskij så utvecklas människan i samspel med andra. Tillsammans med andra kan 
man också lösa problem som hade varit omöjliga på egen hand (Lindqvist 1999). 
  
I resultatet kan man se att informanterna både när de introducerar och arbetar med 
bråkbegreppet samtalar och diskuterar med eleverna över problem. En informant skriver: 
Målet att sträva efter i detta arbete är framförallt att eleverna utvecklar sin förmåga att förstå 

och muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. En annan informant 
skriver: Just att prata mycket matte tycker jag är viktigt för att då använder man nya uttryck 

och man sätter ord på sitt tänk. Forskare anser att det är av vikt att prata matematik. Malmer 
(1999) menar att bråkundervisningen inledningsvis bör vara muntlig. Unenge, Sandahl och 
Wyndhamn (1994) anser att man bör minska ner på den enskilda räkningen för att ha mer 
muntlig matematik, där eleverna ges tillfälle att berätta, argumentera och förklara. Jag anser 
att det finns både för- och nackdelar med att prata mycket matematik. En positiv aspekt som 
uppkommer när man skall sätta ord på sina tankar och argumentera för dem är att man då ser 
om man har belägg för dem. Om eleverna diskuterar i grupper finns det dock risk att någon 
individ tar överhand i gruppdiskussionen och några andra blir tysta.  
 
Wistedt (1996) anser att vissa elever har svårt att strukturera sina egna tankar och därmed får 
svårt att sätta sig in i andra elevers tankar. Eleverna behöver därför en lärare som vid behov 
hjälper dem att strukturera sina tankar. Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) menar att 
lärarens roll skall vara som en medlare mellan eleverna när de argumenterar för sina lösningar. 
I vissa diskussioner kan fokus hamna på fel saker eller helt felaktiga tankar kan uppstå och få 
fäste. Finns det då inte en lärare som kan styra diskussionen åt rätt håll kan eleverna skapa sig 
felaktiga bilder. 
  
Jag anser att det är viktigt att använda sig av muntlig matematik och öppna frågor, där ett 
resonemang eftersträvas. Eleverna får därigenom diskutera, reflektera och argumentera för 
sina tankar och som mål att sträva mot i Lpo 94 står det att eleverna skall lära sig att lyssna, 
argumentera och diskutera för att lösa problem och reflektera över erfarenheter. 
  
7.8 Slutsats och fortsatt forskning 
I mitt examensarbete har följande frågor varit centrala: 
  

• Hur kan jag som blivande pedagog bedriva en så bra bråkundervisning som möjligt? 
  
• Vad säger forskningen om hur man bör introducera och undervisa bråk? 

  
• Hur introducerar och arbetar fyra pedagoger med bråk? 

  
Syftet var att ta reda på hur fyra specifika pedagoger introducerar och bedriver sin 
bråkundervisning. Slutsatsen jag kan dra är att jag som blivande pedagog bör utgå från 
elevernas vardag och erfarenhet, att eleverna bör ges tillfälle att prata och diskutera matematik 
tillsammans med varandra samt att de får arbeta laborativt. Eftersom inga informanter i min 
studie nämner att de använder sig av datorer i sin bråkundervisning skulle det vara ett 
intressant område att undersöka. Det vore också intressant att forska kring ämnesintegrerad 
undervisning. Kanske skulle ämnesintegrerad undervisning leda till att eleverna tydligare 
kunde se kopplingen mellan matematik och vardagen. 
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