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Sammanfattning. 
Syftet med det här examensarbetet är att ge en inblick i elevers uppfattningar 
av bråkbegreppet. Vi har kartlagt två klasser med elever i årskurs åtta med 
hjälp av en enkät. Intervjuerna har vi gjort utifrån de två grupper som visade 
sig när vi sammanställde enkäterna. En grupp som räknar med bråk och en 
grupp där eleverna omvandlar bråken till decimaltal. De skillnader vi främst 
såg i dessa två grupper var att grupp 1, som räknade med decimaltal, såg 
bråkuttryck som en operation. Grupp 2, som räknade med bråk, tyckte att det 
fanns fördelar med att räkna med bråk, som att det blev exakt, det var enklare 
att slippa omvandla och de tyckte dessutom att det var en sak man behövde 
kunna. De flesta i grupp 2 såg bråkuttrycket som både tal och operation. 
 
Nyckelord: bråkbegrepp, decimaltal, matematik, taluppfattning. 
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1. Inledning 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning ute på grundskolan erfor vi att 
eleverna tyckte att bråkräkningen och själva bråkbegreppet var svårt. Vi 
kände det viktigt att fördjupa oss inom ett område som förhoppningsvis, 
senare i vår undervisning kan leda till att vi på ett bättre sätt kan förstå och 
hjälpa eleverna att utveckla sina matematiska kunskaper. Detta hoppas vi i 
slutändan ska medföra, att vi på ett bättre sätt kan få eleverna att nå de 
färdigheter och kunskaper som krävs. Matematik är ett brett ämne och i det 
här arbetet har vi valt att begränsa oss till att behandla området bråk. 
 
Matematikdelegationen (SOU 2004:97) hävdar, att det krävs en större 
medvetenhet om matematikens värde och praktiska betydelse i samhället 
och att matematikkunnandet lyfts fram som en viktig medborgarkunskap. 
Bråkräkning är ett område som tonats ned alltmer i grundskolan. Ett skäl till 
att bråkräkning tonats ned är att bråk inte längre förekommer i vardagslivet 
på samma sätt som tidigare. Innan det decimala måttsystemet slog igenom 
använde vi till vardags enheter som behövde delas upp på olika sätt. Några 
exempel är längdenheten aln som delades upp i tre fot och en fot i 12 tum á 
16 linjer. Myntenheten en riksdaler delades upp i 48 skilling á 12 
runstycken. På den tiden hade bråkräkning en stark vardagsförankring. Idag 
har decimaltalen övertagit mycket av bråkräkningens roll och miniräknare 
och datorer i samhället har minskat behovet av färdigheter i skriftliga 
beräkningsmetoder (Kilborn, 1990).  
 
Även kursplanen i matematik pekar på ämnets abstrakta egenskap och menar 
att även ett naturligt tal är en sådan abstraktion. Det är sant, många gånger 
kan matematiken vara väldigt abstrakt och långt från den konkreta 
verkligheten, men bråken förekommer i vårt vardagsspråket. Uttryck som 
…. hälften, en tredjedel, en fjärdedel, osv. visar att de finns bland oss och att 
vi ska veta vad de står för. Men vad vi kanske inte tänker på är att bråk 
förekommer på skilda sätt i vardagen, som tal, som del av en hel, som del 
av ett antal, som proportion eller andel och som förhållande. För den som 
inte reflekterat över bråkens olika aspekter, är det inte så lätt att avgöra 
vilken uppfattning eleverna har om bråk och vilken aspekt de behärskar 
(Löwing, Kilborn, 2002). 
 
Ett annat skäl till att bråkräkningen tonats ned är sannolikt att det anses vara 
ett svårt stoffområde (Löwing, Kilborn, 2002). Detta är vad som idag ofta 
händer i grundskolans matematikundervisning. En sådan lösning består i att 
lärare låter sina elever översätta alla tal i bråkform till decimalform varefter 
de med miniräknarens hjälp kan ge ett approximativt svar. För det första är 
bråkräkning en nödvändig förkunskap till algebran. Undviker lärare att 
behandla bråkräkning i grundskolan så får deras elever problem med att 
utföra algebraiska förenklingar när de kommer till gymnasieskolan. För det 
andra är det viktigt att inse att decimaltalen enbart är ett annorlunda skrivsätt 
för en speciell typ av bråk. När man idag hoppar över bråktalen och går 
direkt till decimaltalen missar man därför förklaringarna till hur man 
dividerar tal i decimaltal (Löwing, 2002). 
 
En djupare förståelse för tal och lust att försöka förstå är något som 
bevisligen krävs för att lyckas gå vidare i matematikens värld. I dag har 

 



 2 
huvudräkning och överslagsräkning blivit om möjligt än mer betydelsefulla 
än tidigare. För att klara dessa sätt att räkna behöver eleverna ha en god 
förståelse för och uppfattning av tal och samband mellan tal. Gudrun 
Malmer (1999) skriver vidare att eleverna måste först ha begreppen i form 
av ord kopplade till erfarenhet innan de kan översätta dem till det 
kortfattade matematiska symbolspråket. Men vad menas med taluppfattning? 
Taluppfattning kan ses som en persons övergripande förståelse för tal och 
operationer parat med förmåga, färdigheter och lust att använda denna 
förståelse på olika sätt som underlag för beslut och för att utveckla 
användbara och effektiva strategier för att använda tal och operationer 
(Utbildningsdepartementet, 1997; Emanuelsson, 1995 ). Emanuelsson 
(1995) skriver vidare att god taluppfattning ger stöd åt elevernas 
matematiska kompetens genom att den hjälper dem att använda sina 
kunskaper och insikter för att lösa problem som de möter i sin omgivning 
och för att stimulera dem att se matematiken som en meningsfull aktivitet.  
 
I styrdokumentens mål att sträva mot: Skolan skall i sin undervisning i 
matematik sträva efter att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt 
sin förmåga att förstå och använda grundläggande talbegrepp och räkning 
med reella, närmevärden, proportionalitet och procent. Målen är utformade 
för att inte sätta gränser för elevers lärande. De är skrivna för att ge 
inriktning, men också utrymme för fördjupning och breddning och anger vad 
matematiken främst skall bidra med i den helhet som läroplanen för 
grundskolan, Lpo och övriga kursplaner tecknar (Utbildningsdepartementet, 
1997). 
 
Enligt kursplanens beskrivning av matematikämnets karaktär och 
uppbyggnad är matematiken en livaktig vetenskap som ständigt utvecklas 
och har så gjort ur såväl praktiska behov som ur människans nyfikenhet och 
lust att utforska och utvidga matematiken som sådan. Men många gånger 
beskrivs ämnets övergripande mål och karaktär i ganska generella termer. I 
kursplanen förs tre huvudsyften med utbildning i matematik i grundskolan 
fram (Utbildningsdepartementet, 2000). Ett syfte är att ge kunskaper i 
matematik för att stödja studier i andra ämnen. Ett andra syfte är att eleverna 
ska tillägna sig kunskaper för ett liv utanför skolan. Det tredje syftet är att 
eleverna ska utveckla sig matematiskt som ett värde i sig själv.  
 
Matematikdidaktiska forskningen diskuterar idag om ett alternativ till 
kunskapssynen i matematik. Det är att se på kunskapen som kompetenser. 
Vilket man gör i den danska KOM-rapporten och  i den amerikanska 
”Principles and standards for School Mathematics” (SOU 2004:97). Även  
PM gruppen (Palm, Bergqvist, Eriksson, Hellström, Häggström, 2004) ser 
på kursplanens mål utifrån kunskaper som kompetenser när de konstruerar 
uppgifter till de nationella proven  
 
. 
 
1.1 Bakgrund 
I vår bakgrund tar vi upp vad styrdokumenten säger, inlärningsteorier och 
olika perspektiv på matematikkunskaper. 
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1.2 Styrdokument 
Vi har valt att ta upp grundskolans kursplan i matematik eftersom vår 
undersökning gäller ämnet matematik. Eftersom vi vill se elevernas 
kunskaper och förståelse gällande reella tal vill vi se vad styrdokumenten 
säger om detta. Under rubriken ämnets syfte och roll i utbildningen kan man 
läsa 
 
” Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i 
matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets 
många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökade flödet av 
information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället.” 
 
Vidare kan man läsa, 
mål att sträva mot:” Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter 
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.” 
 
 Under ämnets karaktär och uppbyggnad kan vi läsa, 
”För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan 
kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens 
begrepp, metoder och uttrycksformer.” 
 
 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, 
inom denna ram skall eleven 
– utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i 

bråk- och decimalform. (Utbildningsdepartementet, 2000) 
 
En av skolans uppgifter är att ge eleverna kunskaper som de har användning 
för i vardagslivet och i slutet av nionde skolåret ska eleverna ha utvecklat 
sin taluppfattning i bråk och decimalform.  
 
1.3 Inlärningsteori 
Det finns olika teorier för hur man lär sig. Det kognitiva synsättet som 
betonar det individuella lärandet och den sociokulturella synen som 
fokuserar på lärandet som en kollektivt deltagande process med tyngdpunkt 
på kontext och interaktion. Vad den sociokulturella inlärningsuppfattningen 
främst vill betona är att individen aldrig kan betraktas som isolerad och 
autonom; hon är alltid en del av en lång rad sociala kontexter i vilka de 
kognitiva processerna är oupplösligt sammanvävda. Dessa 
inlärningsmönster kan sägas bilda en symbiotisk, ömsesidig inlärningsspiral 
där just kombinationen av olika grader av samspel förstärker varandra 
(Dysthe, 2003). Vilken grundsyn man än har på lärandet är motivationen och 
engagemang avgörande. Kognitivisterna är mer intresserade av den inre 
motivationen och menar att barn är naturligt motiverade för att lära sig något 
nytt, bara de får hålla på med aktiviteter på olika områden. Från ett 
sociokulturellt perspektiv betonar man å ena sidan den motivationen som 
finns inbyggd i samhällets och kulturens förväntningar på sina barn och 
ungdomar. Å andra sidan är det avgörande för motivationen i vilken mån 
skolan lyckas skapa en god läromiljö och situationer som stimulerar till 
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aktivt deltagande. Vygotskij  uttrycker detta som att undervisningen är en 
kommunikativ miljö där barnets spontant utvecklade begrepp möter 
vetenskapliga begrepp (Dysthe, 2003). 
 
1.4 Olika perspektiv på matematikkunskaper 
Av tradition har kunnande i skolmatematiken beskrivits i termer av 
kunskaper och färdigheter där kunskaperna har bestått i att förstå och 
komma ihåg begrepp och teorier. Färdigheter har bestått i träning och 
automatisering av beräkningar, algoritmer och formelhantering. I Lpo-94 
under ”skolans uppdrag” kan man läsa ”Kunskap är inget entydigt begrepp. 
Kunskap kommer till uttryck i olika former  - såsom fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.” 
Dagens matematikdidaktiska forskning visar på att matematiken är mer 
mångsidig än så. Det finns många sätt att se på vad kunskap är i matematik, 
ett sätt är att dela in den i tre delkunskaper, 

- en matematisk kunskap 
- en teknisk kunskap 
- en reflekterande kunskap (Hedren, 2001) 

Matematisk kunskap är den kunskapen som man använder när man tolkar ett 
problem och hittar ett sätt att lösa det och den tekniska kunskapen använder 
man när man gör beräkning med t.ex. huvudräkning och miniräknare. Den 
reflekterande kunskapen behöver man när beräkningen är färdig för att 
bedöma lösningens rimlighet. 
 
Ett alternativ till kunskapssyn i matematik är att se på kunskapen som 
kompetenser, det har man gjort i en dansk rapport, den så kallade KOM-
rapporten.(SOU 2004:97 s. 67-) Den danska rapporten ”Kompetencer og 
matematikinlærning” är utarbetad av en arbetsgrupp utsedd av 
Uddannelsestyrelsen i samarbete med Naturvidenskabeligt Uddannelseråd. 
Rapporten innehåller en ny kompetensbaserad systematik till förståelse och 
utveckling av matematikämnet samt en rad förslag på förnyelse av 
matematikundervisningen. Arbetsgruppen argumenterar för att läroplaner i 
matematik bör fokusera på den kompetens, i betydelsen expertis, som 
eleverna ska ha byggt upp istället för den kraftiga fokuseringen på innehåll. 
Rapporten beskriver åtta centrala matematiska kompetenser. Det är: 

• Tankegångskompetens 
• Problembehandlingskompetens 
• Modelleringskompetens 
• Resonemangskompetens 
• Representationskompetens 
• Symbol- och formalismkompetens 
• Kommunikationskompetens 
• Hjälpmedelskompetens 

 
Matematisk kompetens betyder att ha vetskap om, att förstå, utöva, använda, 
och kunna ta ställning till matematik och matematikverksamhet i en 
mångfald av sammanhang där matematik ingår eller kan komma att ingå.  
 
Att de matematiska kompetenserna är självständiga och välavgränsade 
betyder inte att det inte finns överlappningar eller förbindelser. Det är 
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snarare så att en kompetens inte kan innehas i isolering från de andra 
kompetenserna. Alltså de matematiska kompetenserna har egen identitet 
men är inbördes förbundna. 
 
Kompetenserna är uppdelade i två grupper 

• Att kunna fråga och svara 
• Att kunna hantera språk och redskap (Niess, 2002) 

 
I ”Principles and standards for School Mathematics” (SOU 2004:97) finns 
också ett sätt att se matematiskt kunnande i form av kompetenser. Där 
beskrivs matematikkunnandet i termer av fem processer och 
innehållsområden, vilka följer eleven hela skolgången. De fem processerna 
är 

• Problemlösningsförmåga 
• Argumentationsförmåga 
• Kommunikationsförmåga 
• Förmåga att se samband 
• Representationsförmåga 

Processerna är dubbla på så vis att de används för att alstra kunskap och för 
att använda kunskap. Innehållsområdena är 

• Tal och operationer 
• Algebra 
• Geometri 
• Mätning 
• Dataanalys och sannolikhet (SOU 2004:97 s.67-69) 

 
Det finns ett tydligt samband mellan kunskapssyn och bedömning därför är 
det viktigt att i matematiken fundera över vad det är man bedömer och hur 
man tänker sig kunskapen. 
 
1.5 Syfte  
Syfte med detta arbete är att få en inblick i hur elever i årskurs 8 uppfattar 
bråkbegreppet. Genom att få en syn på hur elever tänker i matematiken så 
kan vi få en värdefull inblick i deras sätt att se på matematik, bråk specifikt, 
vilket gör att vi kan anpassa vårt sätt att möta eleverna när vi ska arbeta med  
dem. Med bråk menar vi ett rationellt tal på formen a/b, där a och b är heltal. 
Dessutom är det ett sätt att fundera på de bedömningar vi så småningom ska 
göra, vilka kunskaper och vilken förståelse eleverna har och hur de visar det 
 
Vad som avses som god taluppfattning skiljer sig inte så mycket mellan 
olika författare. Vi har utgått från Hedrens (2001) uppfattning. 
 

1. Förståelse för tals betydelse och storlek 
 2. Förståelse för tals relativa storlek 
      3. Förståelse för likvärdiga uttryck för tal och för olika sätt att avbilda tal 

4. Kännedom om tals delbarhet 
5. Förmåga att inse lämpligheten i att använda tal i olika situationer 
6. Kännedom om den relativa effekten av att operera med tal 
7. Förståelse för och användning för räknelagarna 
8. Referenspunkter för vanliga föremål och situationer i omgivningen. 
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Därefter har vi valt att utgå från Löwing och Kilborns (2002) och deras sätt 
att se på bråk. Vi har utformat fem aspekter som vi har tittat närmare på.  
 

• Bråk som tal, dess betydelse och storlek (fråga 3, 7, 8. 10, 14) 
      Här tänker vi att eleverna ska kunna markera ett bråk på tallinjen och 
      ringa in det största talet.  
• Bråk som del av en hel. Relativa storleken på bråk (fråga 5, 6, 15) 

Eleverna ska kunna rita ut t.ex.  ½  av en figur. 
• Bråk som del av ett antal (fråga 5,11,15)  
      Eleverna ska markera på en bild en del av ett antal figurer. 
• Bråk som proportion eller andel, här är skillnaden att bråket är en 

andel inte ett tal vilket också kan jämföras med procent. Bråket blir 
inte ett tal förrän man anger varav man ska ta proportionen. 

     (fråga 9, 10) 
• Bråkräkning, förståelse för räknelagarna, operationer med bråk. 

(fråga 9, 10) 
 
Utifrån de två sätten ovan att se på taluppfattning vill vi i undersökningen ha 
svar på följande frågor 
 
1.6 Frågeställningar 

• Hur skiljer sig uppfattning/förståelse om bråk mellan olika elever?  
• Vilken taluppfattning utifrån de aspekter vi har angett har elever i 

årskurs åtta om bråk? 
• Uppfattar elever i årskurs åtta begreppet bråk som ett tal eller en 

operation? 
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2. Metod 
 
2.1 Urval  
Undersökningen gjordes i två olika åttondeklasser på två olika skolor. Vi 
valde att göra undersökningen i dessa klasser eftersom vi hade tidigare gjort 
vår verksamhetsförlagda utbildning där. 34 elever besvarade enkäten. Vid 
genomgången upptäckte vi att eleverna vid problemlösninguppgiften 
använde sig av två olika sätt att lösa den. En övervägande del av eleverna 
räknade bråken i decimalform, och en annan del valde att räkna med bråk. 
Urvalskriterierna till elevintervjuerna har vi utgått ifrån om eleverna 
övervägande valde att räkna i decimal- eller i bråkform och deras eget val att 
vilja vara med i intervjun. Utifrån grupperna genomförde vi intervjuer med 
11 elever, fem som tillhörde gruppen som valde att räkna med bråk och sex 
elever som valde att omvandla bråk till decimaltal. 
  
2.2 Datainsamlingsmetoder 
Vi valde att göra en kartläggande undersökning med elever i årskurs åtta 
med hjälp av en enkät. Efter att provat enkäten i en testgrupp på fyra elever 
utformade vi en enkät (Bilaga 1) med 16 frågor utifrån våra valda aspekter. 
Vi delade ut enkäten i två klasser. Vi valde att göra en kvalitativ intervju 
(Bilaga 2) utifrån enkäten. Vid intervjuerna fick eleverna lösa fem 
textuppgifter för att vi skulle se om det var skillnad på att klara bråkräkning 
när de fick en text att relatera den till. Eleverna fick förklara hur de tänkte 
när de räknade, och hur de valde metod. Vi frågade också om inställningen 
till bråk och hur de skulle förklara bråk för en nybörjare.    
 
2.3 Procedur 
Vi gjorde en enkät utifrån de aspekter vi valt att se på. Enkäten testade vi på 
en testgrupp för att få en uppfattning om hur frågorna fungerade och hur 
lång tid det tog att göra den. Efter en viss revidering delade vi ut enkäten. Vi 
informerade eleverna om syftet med enkäten och var med i klassrummet 
under tiden de fyllde i den. Sedan sammanställde vi enkätfrågorna under 
aspekterna. Utifrån de grupper som utkristalliserade sig, de som valde att 
räkna med bråk och de som omvandlade bråken till decimaltal, utformade vi 
intervjufrågorna. Därefter testade vi frågorna och uppgifterna på vår 
testgrupp. När vi var nöjda med intervjufrågorna sökte vi upp elever som 
uppfyllde kriterierna för de grupper vi upptäckt. Sammanlagt intervjuade vi 
elva elever. Vi betecknar dem här som E 1-E 11. Vid intervjuerna använde 
vi bandspelare för att dokumentera samtalen. När vi genomfört intervjuerna 
träffades vi och sammanställde dem under olika rubriker som vi upptäckt 
under arbetets gång.  
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3. Resultat 
 
3.1 Skiljer sig förståelsen om bråk mellan olika elever? 
Resultaten redovisas först med svaren från enkätfrågorna. Vid genomgången 
av enkäten upptäckte vi att eleverna vid problemlösninguppgiften använde 
sig av två olika sätt att lösa den. En del av eleverna omvandlade bråken till 
decimalform, och en annan del valde att räkna med bråk. Efter dessa 
kriterier valde vi att intervjua 11 elever, deras svar redovisas i två grupper: 
 
 
Grupp 1, de elever som föredrar att omvandla bråk till decimaltal.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Här är ett exempel på en elevlösning från grupp1. Eleven har gjort korrekta 
uträkningar med enhetsomvandlingar. Matematiskt är lösningen helt korrekt, 
men utifrån ett praktiskt perspektiv är det inte relevant att baka och mäta upp 
66,66 cl socker. Hur gör man då? 
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Grupp 2, de elever som föredrar att räkna med bråk 
 
 
 

 
 
Det här är ett exempel på en elevlösning från grupp 2. Den är också korrekt 
uträknad. Men även om man mäter i bråk i recept så är det svårt att mäta upp 
4/9 dl vetemjöl. Däremot visar omvandlingen från 1/3 msk till en 1 tsk 
vaniljsocker att eleven gjort en verklighetsbedömning av sitt resultat.   
 
 
 
 
 
 
Fråga 13, Här skulle eleverna besvara vad de hade för betyg i matematik. 
 
                          Alla elever                      Grupp1                  Grupp 2 
IG                           6 %  
G                          50 %                               33 %  
VG                       26 %                               67 %                     80 % 
MVG                   12 %                                                             20 % 
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Fråga 1, Här skulle eleverna markera vad de tycker om matematik. 
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Fråga 2, Här skulle eleverna markera hur viktig matematiken är. 
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Fråga 12, Här skulle eleverna markera hur viktig bråkräkning är. 
 
 

Hur viktig bråkräkning är enligt elever i åk. 8.
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3.1.1 Bråkräkning viktig? 
Hur viktig bråkräkning är enligt elever i årskurs 8 
Citat från intervjuerna 
 
Grupp 1 
”Ja, det är väl ganska viktigt, men det tråkigaste som finns” (E1) 
”Nä, det tror jag faktiskt inte. Det är så jobbigt med bråk. Jag gillar inte 
bråk.” (E8) 
”Ja det är det väl… det är ett ämne i skolan och då är det viktigt.”(E10) 
 
Grupp 2 
”Ja, det kommer upp i vardagen” (E9). 
”Eftersom det finns ju ute i världen ganska mycke´, ja det är det väl, det är     
viktig. Det finns ju lite överallt, man måste veta. Det skulle vara jobbigt om 
man inte visste vad en 1/4 var. Det skulle gå ganska tungt.” (E2)  
”Ja, det är mer exakt än decimaler, om det står i bråk måste man ju kunna 
räkna med det, Det är som med svenska, det står skrivet i svenska då är det 
bra att kunna det…”(E4)  
” Ja, det är nog bra att kunna i alla fall så man klarar sig. För det behövs om 
man ska räkna ut någonting i bråk (E3) 
 
Sammanfattning: Hur viktig bråkräkning är enligt elever i årskurs 8 
Om vi tolkar diagrammen ovan så ser vi att eleverna tycker att matematik är 
viktig, men bråkräkningen anses inte lika viktiga av alla. Om vi ser till grupp 
1 och 2 så ser vi att skillnaden är att grupp 2 tycker att matematik är roligare 
och att bråkräkning är viktigare än vad grupp 1 tycker. 
 
Sammanställning av intervjufrågorna 
Vi har valt att inte sammanställa alla frågor från intervjuerna utan i stället 
återgett några frågor som är av intresse utifrån våra frågeställningar. Citaten 
har vi valt att återge dem som återspeglar den allmänna åsikten i gruppen. 
 
3.1.2 Bråk i vardagen?  
Hur ofta träffar du på bråk i vardagen? 
 
Grupp 1 
”…..kanske i någon manual till något…..eller på en flaska står det hur 
mycket det innehåller eller om man ska blanda, hur många delar”(E6) 
”När man mätar med tum, med amerikanska tum”(E5)  
”Inte ofta, kan inte tänka mig någonting i vardagen.” (E8)  
”….ja…jag vet inte riktigt….när man ska baka eller laga mat, typ om man 
inte har tillräckligt med ägg då måste man ju dra ner på det är väl mest det  
(E11) 
”…varje dag gör man väl det….(E10) 
 
Grupp 2 
”Inte ofta……i recept……när man ska blanda juice fast då står det t ex 1+4 
eller så” (E7) 
”När man räknar med tum, i recept.”(E4)      
”Nästan varje dag, skolan, hemma.” (E9) 
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”Det är när man bakar på hemkunskapen, måste tänka. Det är ganska ofta 
ändå, lite här och där, om man ska handla någonting så är det ofta, så står det 
kanske inte alltid exakt hur mycket det väger, det står någonting, en ¼ kg 
eller någonting.” (E2) 
 
 
Sammanfattning: Hur ofta träffar du på bråk i vardagen? 
I den här frågan är det ingen direkt skillnad mellan grupperna, båda 
grupperna kan se tillfällen i vardagen när bråk används även om det inte är 
särskilt ofta. Många kan se att bråk finns i bakrecept.  

 
3.1.3 Text- eller räkneuppgifter?  
Vad väljer du hellre text- eller räkneuppgifter? 
 
Grupp 1 
”textuppgifterna, för dom andra vet jag inte alltid hur jag ska räkna ut”(E6) 
”Textuppgifter. Jag tycker dom är lättare att förstå, så är det mer man kan 
kolla på mer du kan jämföra. Där pratar man siffror här (textuppgifter) pratar 
man enhet, liter, då kan du dela på det. Jag fattar lättare ….och tänker jag på 
liter tänker jag direkt på jag kan dela det på hundra, tio och så. Det tycker 
jag är lättare än att titta på siffror då ska jag komma på något till dem.” 
(E11) 
”Texttal ….tror jag….”(E10) 
 ”Textuppgifter, ibland är det lättare att förstå (E5) 
 
Grupp 2 
 ”Jag skulle välja det här (textuppgift.) för det är roligare, eller, oftast så är 
det färre uppgifter när det är text, så då blir det inte lika många  så det blir 
både mindre att göra och roligare.” (E3) 
”Lugnt, den med berättande. Det blir mer att tänka, de här behöver du bara 
räkna ut, här (pekar på textuppgifterna) måste du tänka ut vad du ska räkna 
också. Ja, dessutom om man bara har de här (räkneuppg.) blir de svårare på 
ett sätt för här (textuppg.) vet man vad man räknar ut när man ska räkna.”                
(E2)  
” Det är enklare med tal”(E7)  
 
Sammanfattning:Vad väljer du hellre text eller räkneuppgifter? 
Här finns ingen skillnad mellan grupperna. Däremot kan vi se att det är fler 
elever som väljer textuppgifterna framför de rena sifferuppgifterna. De 
väljer textuppgifterna för att de har lättare att förstå uppgiften och det gör att 
det blir roligare att räkna. Eleverna kan se rimligheten i svaret i 
textuppgifterna jämfört med räkneuppgifterna. 

 
3.1.4 Svårt med bråk? 
Varför tror du att många tycker det är svårt med bråk och  bråkräkning? 
 
Grupp 1 
”Därför att det står ett tal, det kan lika gärna stå för någonting annat. Det  
kan stå för decimaltal också. Står det för ett decimaltal så är det inte  
alltid lika lätt veta vad ett bråk står för i decimaltal” Om det står vad vi  
ska vi säga, en ½ i bråk, står det lika gärna 0,5 i decimal. Då kan man lika  
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gärna räkna i bråk som i decimal och i vissa fall vet man inte om man  ska  
räkna i och vad man ska ge svaren i”. (E1) 
”…det tror jag har att göra med det där komm….decimaltalet….när det 
kommer fram och så kommer det siffror bakom…då blir det svårare för man 
måste räkna med dom också”. (E11) 
 
Grupp 2 
 ”Därför att de blandar mellan procent, decimalform och bråkform. Jag …   
ibland, blandar. Ja, när jag räknar blandar jag så att jag får rätt svar, men jag 
blandar inte ihop.” (E9)  
”Det är olika saker, alltså, olika många delar, det är inte så att man har en  
bestämd bas, i decimal är det alltid tiondelar, nu är det olika delar, så det blir 
olika varje gång, jag vet inte, det gör det svårt på nått sätt”. (E3)  
”Därför man, det är decimalform, procentform och bråkform. Oftast blir det 
att man blandar ihop. När det är bråkform måste man räkna när det är olika, 
man måste ändra här nere ofta. Det kan bli lite krångligare ibland. Men här 
var det inte så.” (E2) 
 
Sammanfattning: Varför tror du att många tycker det är svårt med 
bråk och bråkräkning? 
Grupp 2 har lättare att förklara vad bråk står för, de ser sambanden mellan 
bråk, decimalform och procent. De kan också se att det finns svårigheter 
med att räkna i bråk. Eleverna i grupp 1 har svårare att förklara vad det är 
som gör bråk svårt och vi tolkar det att de tycker att det är krångligt med 
bråkräkning. 
  
3.1.5 Vad är ett bråk?  
Om du skulle förklara för en yngre kompis, vad ett bråk är.  
Vad är ett bråk för någonting? 
Vi har valde att ställa två liknande frågor där de intervjuade skulle förklara 
vad ett bråk är. Det har vi gjort för att se om vi fick fram skilda svar. Här har 
vi lagt ihop citaten från båda frågorna. 
 
Grupp 1 
”Ja, men om man tar en kaka. Kakan är uppdelad i nio delar, men av kakan 
finns det bara tre av nio, av de nio som ska finnas där för att det ska bli en 
hel kaka”.(E1)  
”Det är tre niondelar, alltså en tredjedel, en delat i tre lika med 0,33 är 33 
%”. (E1)  
”Oj, jag har ett yngre syskon, jag vet faktiskt inte, ett bråk, det är när man 
delar någonting man delar. Man skulle kunna säga att det är t.ex. 3/9, så 
mycket av det hela. Delen genom det hela”. (E8) 
”Ett bråk är väl någonting konstigt, någonting man delar”. (E8 )  
”det är ett krångligt, tråkigt  sätt att räkna på.” (E6) 
 ”Ett sätt att säga hur stor del av någonting.” (E6) 
” ja….. det är ett ämne där det är så här mycket dividerat”. (E10) 
”Ja precis decimaltal, annars…..vad ska man bråk….. dom bråkar om ett 
visst tal, så måste man dela upp det i ett visst ”(E11) 
”Om man delar upp något i tre delar och så två av dom då är det två 
tredjedelar.”(E5) 
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 Grupp 2 
”Delar av någonting”. (E9) 
”Det finns i decimalform”. (E9) 
”Man räknar med delar av saker, man delar någonting av någonting, typ 
tårtbitar, ett papper, skulle väl jag, men man får försöka med nå´t att det är 
delar av nå´t av det hel..”(E3)  
”Det är delar av nåt´”. (E 3) 
”Jag skulle göra så här, du har tre bitar och så har jag en, en tredjedel. Alltså, 
jag har en av tre bitar”.(E2)  
”Hur många delar av en hel”. (E2) 
”delar av någonting, om jag delar ett äpple i tre delar och tar en av delarna 
då är det en tredjedel”.(E4) 
”delar av någonting”. (E4) 
 
Sammanfattning:  
Om du skulle förklara för en yngre kompis, vad ett bråk är.  
Vad är ett bråk för någonting? 
Grupp 2 ger en enhetligare bild av att förklara bråk, som en del av 
någonting. I grupp 1 finns det flera skilda förklaringar. Det finns elever som 
förklarar bråk som en operation, någonting man delar. En av eleverna 
beskriver bråk på samma sätt som grupp 1, men flera upplevs rätt osäkra och 
får fundera på hur de ska beskriva bråk. 
 
3.1.6 Klarar du att använda bråk? 
När du räknat uppgifterna du nyss gjort har du använt decimalformen, klarar 
du att lösa uppgifterna om du använder bråk?  
 
Grupp 1 
”Ja, nog skulle jag klara av de flesta i bråk, men inte alla. Jag skulle nog 
fastna vid den här, ettan, fyran och femman.” (E1)  
”. Men jag tror inte jag , jag vet faktiskt inte, nej det tror jag inte”. (E8) 
”Jag tycker det är enklare att räkna med decimaltal men vissa som en halv, 
en fjärdedel, det vet man bara, dom går bra att räkna med.”(E6) 
”Ja det tror jag …kanske” (E10) 
”...jag skulle kunna träna mig till det och så. Jag tar nog hellre bråk……ja 
jag tror det för då är det inte lika.. då är det inte dom här 
decimaltalen..bakom.”(E11) 
 
3.1.7 Klarar du att använda decimal?  
När du räknat uppgifterna du nyss gjort har du använt bråkformen, klarar du 
att lösa uppgifterna om du använder decimal? 
 
Grupp 2 
”Ja, jag räknar med bråk eftersom det står i bråk, om det inte blir extra svårt, 
då brukar jag använda decimal, för då ser man talet enklare framför sig”(E9)  
”Jag har räknat med bråk för att man inte måste räkna om det, det är lättare 
att göra så här. Om man har bråk från början varför ska man ändra det. När 
man gör det ibland så blir det fel för då går det inte att få jämnt. Det kan vara 
svårt att omvandla det tillbaks till ett bråk.” (E3) 
”Undrar om det blivit lättare då, det tror jag faktiskt för det använder man 
mer, men då måste man göra om det eftersom det står i bråkform, så måste 
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man göra om det i decimalform, då är det lika bra att köra på. Nej, när det är 
en 1/3 då går det ju som inte att räkna i decimal, det blir som fel, det blir inte 
exakt.” (E2) 
”Jag vet inte…..jag gör nog olika…..”(E7) 
”Vet inte. En del tror jag, men det är lättare med bråk så varför skulle jag då 
använda decimaltal. Det är som att gå en omväg för att komma fram, helt 
onödigt.” (E4) 
 
Sammanfattning:  
När du räknat uppgifterna du nyss gjort har du använt……., klarar du 
att lösa uppgifterna om du använder ……..?  
Grupp 2 som har räknar med bråk, de tycker det är enklare och förstår inte 
varför man ska omvandla till decimaltal när uppgiften står i bråk. Grupp 1 är 
mer osäker på om deras metod alltid är den bästa. Det finns undergrupper, 
en som omvandlar alla bråk och där de inte kan omvandla bråken klarar de 
inte uppgiften. I den andra undergruppen omvandlar de flesta bråken till 
decimaltal men kan i enkla bråkoperationer räkna direkt. De ser ofta brister 
med att räkna med decimaltal men kan inte räknereglerna med bråk och 
klarar därför inte att räkna i bråkform. 
 
 
3.2 Vilken taluppfattning utifrån de aspekter vi angett har 
elever i årskurs åtta om bråk?  
 
3.2.1 Bråk som tal  
Resultat från enkäten 
Fråga 3  Här skulle eleverna kunna placera ut två bråk på tallinjen 
                                       Alla elever              Grupp 1           Grupp 2 
klarar uppgiften,                  71 %                    100 %              100 % 
klarar ej uppgiften,              20 %      
obesvarade                            9  % 
 
De elever som inte klarat uppgiften har markerat på tallinjen att 6/7 var 
större än 8/4, eller klarat att sätta ut det ena men inte det andra bråket på 
tallinjen.  
 
 
Fråga 7,  Här skulle eleverna fylla i bråken så att ekvivalensen stämmer  
Har slagit ihop resultaten av delfrågorna, 
                                       Alla elever              Grupp 1           Grupp 2 
klarar uppgiften,                  64 %                    83 %                100 % 
klarade ej uppgiften               4 %                    17 % 
obesvarade,                          32 % 
 
 
Fråga 8,  Här skulle eleverna ringa in det största talet. 
                                      Alla elever               Grupp 1           Grupp 2 
klarar uppgiften,                  76 %                    100 %              100 % 
klarar ej uppgiften                 9 % 
obesvarade                           15 %  
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Fråga 14, Här skulle eleverna ringa in de största bråktalet. 
                                      Alla elever               Grupp 1          Grupp 2 
klarar uppgiften,                  85 %                    100 %             100 % 
klarar ej uppgiften,                6%bbb 
obesvarade,                            9 % 
 
 
Sammanfattning: Bråk som tal  
Största delen av eleverna har bråk som tal klart för sig, men uppgiften visar 
också att många elever inte har den taluppfattning som behövs. 
  
3.2.2 Bråk som del av en hel 
Resultat från enkäten 
Fråga 5 a),    Här skulle eleverna ange hur stor del av figuren som var 
markerad 
                                      Alla elever               Grupp 1          Grupp 2 
klarade av uppgiften,         53 %                      66 %               80 % 
klarade ej uppgiften,          41 %                      34 %               20 % 
obesvarade,                          6 % 
 
Av alla elever som ej klarade uppgiften hade 43 % svarat 1/6 som svar.  
 
 
Fråga b), 
                                      Alla elever              Grupp 1          Grupp 2 
klarade uppgiften                82 %                     100 %             100 % 
klarade ej uppgiften              9 %  
obesvarade                            9 %. 
 
 
 
Fråga 15,   Här skulle eleverna rita en bild som beskriver bråket 3/8.  
                                       Alla elever              Grupp 1           Grupp 2 
Del av hel                            47 %                    50 %                 20 % 
Del av antal                         38 %                    50 %                 80 % 
Ej klarat uppgiften                9 %  
Obesvarat                              6 % 
    
3.2.2.1 Citat från intervjuerna, om bråk som del av hel 
Grupp 1 
”Ja, men om man tar en kaka. Kakan är uppdelad i nio delar, men av kakan 
finns det bara tre av nio, av de nio som ska finnas där för att det ska bli en 
hel kaka.” (E1) 
” Ett sätt att säga hur stor del av nånting.” (E6) 
”Om man delar upp något i tre delar och så två av dom då är det två 
tredjedelar”. (E5) 
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Grupp 2 
”Nio delar i en sån kaka. Du tar en kaka i nio delar och tar bort sex bitar och 
tre bitar kvar.” (E9) 
”Att det är tre niondelar, att det går att förkorta till en tredjedel.” (E3) 
”När man ser ett bråk så ser man delarna egentligen i huvudet. Om det står 
tre genom nio så blir det som man tänker att det finns tre stycken av 
nio”.(E2) 
” delar av någonting” (E4) 
”Bråk är hur många delar av en hel.” (E7) 
 
Sammanfattning: Bråk som del av hel. 
Det var färre elever som klarade första uppgiften, men av de elever som inte 
har klarat den har en del angett den del som inte var markerad. Det tolkar vi 
att de har förstått begreppet så vi tror att det är en större andel än vad 
resultatet visar som har förstått begreppet. 
 
 I intervjuerna när vi frågade eleverna om vad att bråk är svarade de flesta att 
det är en del av någonting, delen genom det hela, hur många delar av det 
hela, ett sätt att säga hur stor del av någonting. 
 
 
3.2.3 Bråk som en del av ett antal. 
 
Resultat från enkäten 
Fråga 5 c), Här skulle eleverna markera vilket bråk den streckade delen 
föreställer.  
                                         Alla elever          Grupp 1           Grupp 2 
klarade uppgiften,                 85 %               100 %               100 % 
klarade ej uppgiften,               9 %  
obesvarade,                             6 % 
 
 
Fråga 11. Här skulle eleverna komplettera figuren så att den stämmer med  
bråktalet. 
                                         Alla elever          Grupp 1           Grupp 2 
klarade uppgiften,                 50 %                 50 %                80 % 
klarade ej uppgiften,             23 %                 50 %                20 % 
obesvarade,                           27 % 
 
Fråga 15, Här skulle eleverna själv rita en bild som föreställer ett bråk.  
(Se fråga 15 på sidan16.) 
 
3.2.3.1 Citat från intervjuerna, om bråk som en del av ett antal 
Grupp 1. Föredrar att omvandla bråk till decimaltal  
”Det är tre niondelar av nånting. T.ex. tre pennor av nio pennor, tre stycken 
av nio stycken.(E2) 
 
Sammanfattning: Bråk som del av antal 
I intervjuerna relaterade eleverna inte bråk som del av antal, men enligt 
enkätfrågorna så var bilden på del av antal (fråga 5c) den uppgift som flest 
svarade rätt på 
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3.2.4 Bråk som proportion eller andel 
  
Resultat av enkäten 
Fråga 9, Var en uppgift som utgår ifrån ett recept som ska göras om till en 
tredjedel av det ursprungliga receptet. 
                                          Alla elever         Grupp 1           Grupp 2 
klarade uppgiften,                      42 %           67 %                100 % 
klarade ej uppgiften,                  29 %           33 % 
obesvarade                                 29 % 
 
 
3.2.5 Bråkräkning 
 
Resultat från enkäten 
Fråga 4, Här ska eleverna klara av räknereglerna i bråk, 

                                                      Alla elever    Grupp 1   Grupp 2 
a) Addition,               klarade uppgifterna,            44 %         50 %         80  %       

                                  klarade ej uppgifterna,        18 %          50 %         20 % 
              obesvarade,                         38 %, 
b) Subtraktion,           klarade uppgifterna,           50 %          83 %       100 % 

               klarade ej uppgifterna          9 %          17 % 
                 obesvarade                         41 %. 

c) Division                 klarade uppgifterna,           12  %        50  %         20 % 
                 klarade ej uppgifterna        41 %          50 %         80 % 
              obesvarade.                         47 % 

d) Multiplikation,    klarade uppgifterna,            12  %                           20 %    
                klarade ej uppgifterna         38 %        100 %          80 % 
               obesvarade                            50 %. 

 
 
Sammanfattning: Bråkräkning 
44 % klarade att lösa additionsuppgiften, 50 % klarade att lösa 
subtraktionsuppgiften och 12 % klarade att lösa divisionsuppgiften och 
multiplikationsuppgiften. 
 
Det var fler elever som försökte lösa receptuppgiften mot det antal elever 
som försökte lösa räkneuppgiften i enkäten Det tyder på att det upplevs som 
lättare att lösa uppgifter med verklighetsförankring, man kan skapa sig en 
egen bild på vad man ska räkna ut.   
 
Många av eleverna tyckte att räkneuppgifterna var lättare, för där var det 
förutbestämt vilket räknesätt de skulle använde, men det förutsätter att de 
kunde använda räknereglerna. Om de var osäker på metoden och inte hade 
någon förståelse för vad de skulle räkna ut så klarade de ej uppgifterna. 
 
” Jag väljer hellre, tror jag är lättare, det är de här. (pekar på räkneuppg.), 
vissa förstår man på de här, man förstår vad de menar, men ibland är det 
svårt att räkna ut. Då är det lättare att se hur man ska räkna ut, det gör man 
inte här (pekar på textuppg.)” (E8)  
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Textuppgifterna ansåg en del elever roligare eftersom de själva fick komma 
på hur de skulle lösa dem och att de inte fastnade i någon speciell metod.  
 
”Lugnt, den med berättande. Det blir mer att tänka, de här behöver du bara 
räkna ut, här (pekar på textuppgifterna) måste du tänka ut vad du ska räkna 
också. Ja, dessutom om man bara har de här (räkneuppg.) blir de svårare 
på ett sätt för här (textuppg.) vet man vad man räknar ut när man ska 
räkna”.(E2) 
 
Däremot tyckte andra elever att textuppgifter var krångligare eftersom de 
inte fick hjälp med vilken metod de skulle använda och fastnade i det. 
De tre första aspekterna, bråk som tal, bråk som del av hel och bråk som del 
av antal uppvisade eleverna bäst förståelse medan bråk som proportion och 
bråkräkning var de svåraste delarna. Aspekter de klarade bäst är också de 
som är mest konkreta och det är också dem eleverna använder när de ska 
förklara och beskriva vad ett bråk är för någonting. 
 
3.3 Uppfattar elever i årskurs åtta begreppet bråk som ett tal 
eller en operation? 
 
Fråga 10, Här skulle eleverna beskriva om ett bråkuttryck 24/3 kan stå för 
olika saker.   
                                             Alla elever            Grupp 1            Grupp2 
som ett tal                             21 %                      33 %                  20 % 
som en operation                  15 %                      50 %                  20 % 
som både tal/ operation        24 %                      17 %                  60 % 
obesvarade                           41 % 
 
Det är mindre än fjärdedel av eleverna från enkäten som säger att ett bråk 
kan vara både en operation och ett tal. En stor del kunde inte tolka det här 
uttrycket från frågan vi ställde och vad det beror på är svårt att säga. Men 
troligtvis har de liten förståelse för bråkbegreppet som symbol eftersom de 
med ord inte kan förklara vad det står för. Av de elever som svarade på 
frågan om vad uttrycket stod för var det en liten övervikt som såg uttrycket 
som ett tal. Men vi tyckte att det var få som såg att uttrycket kunde stå för 
olika saker. När vi tittade närmare på grupp 1 och 2 ser vi att den största 
andelen i grupp 2 såg uttrycket som både tal och operation. Grupp 1 däremot 
såg uttrycket som en operation, vilket vi tolkar att det kan bero på att de 
dividerar bråk för att kunna omvandla det till ett decimaltal.  
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4. Diskussion 
Vad vi upptäckte vid genomgången av enkäten var att många av eleverna 
hade en bra taluppfattning när det gällde bråk som tal, bråk som hel och bråk 
som antal. Dessa uppgifter var konstruerade som figurer de skulle avläsa, 
men när det blev textuppgift eller öppna frågor som de skulle lösa blev det 
svårare. 
 
Den skillnad som fanns mellan eleverna som gjorde enkäten var främst deras 
sätt att behandla bråkräkning i uppgifterna. Den grupp som föredrog att 
använda bråk var mycket mindre än den grupp som använde sig av 
decimaltalsomvandling. De elever som vi intervjuade, sex stycken som 
valde att omvandla bråk till decimaltal och fem stycken som valde att räkna 
med bråk. De här 11 eleverna hade G - MVG i betyg, och klarade de flesta 
av enkätuppgifterna. Skillnaderna uppstod när de räknade textuppgifterna i 
intervjun, då klarade grupp 2 sig bäst. Vissa av uppgifterna var utformade så 
att de var lättare att lösa med bråk eftersom de vid decimaltalsomvandling 
inte fick jämn decimalutveckling. Genom att utforma textuppgifterna i 
bråkform ville vi försöka styra eleverna att räkna i bråk för att se hur, och 
om de använde bråk när de räknade. Uppgifterna skulle också användas som 
diskussionsunderlag för hur de tänkte när de löste dem. Vi anser att hela 
intervjugruppen, oavsett om de räknade med bråk eller decimaltal har en god 
taluppfattning om bråk och de tyckte också enligt enkäten att matematik var 
roligt och viktigt. De som använder bråk när de räknar är de som har klarat 
uppgifterna bäst. De anser att bråk är bra att kunna, det är ett användbart sätt 
att räkna och att man får ett mera exakt resultat. Vidare ser de fördelar med 
att använda bråk och förstår inte varför man ska omvandla till decimaltal 
först, innan man ska lösa uppgiften. 
 
 Men det är lättare med bråk så varför skulle jag då använda decimaltal. 
Det är som att gå en omväg för att komma fram, helt onödigt. (E4) 
 
Dessa elever tycks klara av att räkna på båda sätten, men använder sig av 
bråk när uppgiften står i bråk. Om de skulle omvandla decimaltal till bråk 
finns inte med i den här studien, men är något man kan fundera över. 
 
Av dem som omvandlar bråk till decimaltal kan en del av dem använda bråk 
i de lättaste uppgifterna och ser då fördelar, men klarar inte att räkna med 
bråk när operationerna blir för svåra. Här har vissa elever valt att omvandla 
bråk till decimaltal på grund av att de inte behärskar räknereglerna vid 
bråkräkning medan andra har lärt sig en metod som fungerar och har inte 
funderat på att det kan finnas andra metoder. Om det är som Löwing(2002) 
säger att elever lär sig att översätta alla tal i bråkform till decimalform med 
hjälp av miniräknaren så skulle miniräknaren vara en orsak till att eleverna 
inte utvecklar sin bråkräkning. För dessa elever kan det bli problem när de i 
gymnasiet ska utföra algebraiska förenklingar. Samtidigt så måste man 
komma ihåg att miniräknaren är ett hjälpmedel som eleverna har god nytta 
av och ska kunna hantera, och de bör naturligtvis ha klart för sig att man kan 
omvandla bråk till decimaltal. För många kanske det är den bästa metoden 
vid bråkräkning. Eleverna i grupp 1 såg bråkbegreppet som en operation till 
skillnad från grupp 2 som oftare såg det som både operation och tal. För 
grupp 1 kanske det ter sig logiskt att se uttryck med bråk som en division 
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eftersom de dividerar när de omvandlar. Den del av bråkräkningen där det 
var sifferuppgifter hade grupp 1 bättre resultat på divisionsuppgiften, och det 
visar också att de klarar division bättre för att de tränar division av bråk vid 
omvandlingarna. Om de omvandlade bråket i huvudet först och sedan 
dividerade det är svårt att se här. 
 
Det som är intressant är att de flesta av de intervjuade eleverna föredrar 
textuppgifter, oavsett grupp, eftersom de tyckte de fick en förståelse för 
uppgiften. Texten kunde vara en hjälp för uträkningen och rimligheten i 
svaret genom den ”bild” de fick.   
 
Textuppgifter. Jag tycker dom är lättare att förstå, då är det mer man kan 
kolla på, mer du kan jämföra. Här pratar man enhet, liter, då kan du dela på 
det. Jag fattar lättare ….och tänker jag på liter tänker jag direkt på att jag 
kan dela det på hundra, tio och så. Det tycker jag är lättare än att titta på 
siffror då ska jag komma på något till dom. (E11) 
 
Vissa elever föredrog textuppgifter eftersom de var en större utmaning och 
de själva fick tänka ut på vilket sätt de skulle lösa dem. Det här talar för att 
textuppgifter är en fördel både för låg och högpresterande elever eftersom de 
både kan vara en konkretisering och en utmaning.  
   
Vi tycker oss sett här i arbetet att verklighetsförankrade uppgifter ger 
eleverna bättre förståelse för bråkbegreppet och räkning med bråk. Även i de 
senare årskurserna är det viktigt att först använda konkreta uppgifter. Måste 
alla elever kunna räkna rena räkneuppgifter, det kanske är bättre att de får 
förståelsen med sig. Bråkräkningen i sig är kanske viktigaste att klara i olika 
vardagssituationer. En bra begreppsuppfattning om bråk kan vara värdefull 
som grund för annan matematikkunskap, t ex procent. Om man senare ska 
studera vidare i matematik är det också en fördel att ha förståelsen för bråk. 
Vi är av samma åsikt som Gudrun Malmer (1999) när hon säger att  
 
…..eleverna måste först ha begreppen i form av ord kopplade till erfarenhet 
innan de kan översätta dem till det kortfattade matematiska symbolspråket. 
 
En verklighetsförankrad matematik behöver inte vara ett motsatsförhållande 
till formella kunskaper i matematik. Bråkräkning har mer eller mindre 
försvunnit idag. Om man tar bort bråkräkning, för att göra matematiken 
enklare för vissa elever kommer det samtidigt att medföra problem för de 
elever som behöver kunskaper för fortsatta studier i matematik. 
 
 Bråkräkning är en viktig förkunskap för en rad algebraiska operationer 
skriver Löwing(2002). Hur ska vi motivera eleverna till den här kunskapen 
om eleverna ser det som en skolkunskap som bara kommer att kunna 
användas till matematikstudier, när det är få som läser vidare. En sak som 
lärare får tänka på är att göra eleverna uppmärksamma på tillfällen i 
vardagen där förståelsen för bråk/divisionsdelning är grunden. Många elever 
lär sig tidigt vad uttryck som en halv, en fjärdedel osv. betyder, men varför 
stannar den utveckling. Har skolan inte lyckats ta tillvara elevernas 
förkunskaper eller är det skillnader i det sätt eleverna fått grunderna för 
bråkräkning i de tidigare åren. Vi undrar om eleverna byggt upp en god 
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begreppsuppfattning under sina tidigare år i skolan eller om det är så att bråk 
knappt behandlats tidigare i skolan och det blir ett nästan nytt område i 
sjuan? Om bråkräkning tappar mer tid inom skolans ramar går den naturliga 
grunden till spillo, och vi missar ett område som har en naturlig koppling till 
vardagen, men även behövs för matematiska studier.  
 
I enkätundersökningen var det flera elever som inte tyckte att bråkräkning 
var viktig. En av anledningarna tror vi kan bero på att eleverna har svårt att 
se vardagsförankringen till bråk och ser inte sambandet mellan bråk och 
vilken hjälp det kan vara i den fortsatta matematikutvecklingen. En annan 
orsak kan vara att vissa föredrar att räkna med bråk och att andra omvandlar 
bråk till decimaltal och tycker därför att bråk inte är viktigt. Det kan man 
också se i den gruppens citat att de tycker det är viktigt, men de har inte 
riktigt sett något användningsområde för bråken. 
  
 Ja, det är nog bra att kunna i alla fall så man klarar sig. För det behövs om 
man ska räkna ut någonting i bråk. (E3)  
 
Kanske har de bara accepterat bråk som ett ämne i skolan och antar därför 
att det är viktigt.  
 
Ja det är det väl… det är ett ämne i skolan och då är det viktigt. (E10) 
 
Strävansmålen i kursplanen (2000) skriver att eleverna ska utveckla sin 
taluppfattning och sin förmåga att förstå och använda grundläggande 
talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och 
procent. Eftersom de rationella talen är en delmängd av de reella talen, 
tolkar vi att man som strävansmål ska kunna räkna med tal i bråkform. 
Dessutom är ett av målen som ska vara uppnått i slutet av nionde skolåret att 
eleverna har utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och 
rationella tal i bråk – och decimalform. Det är ingenting man kan hoppa 
över utan istället får man fundera på vad och på vilket sätt man kan arbeta 
med det. Utgår man ifrån kompetenserna när man pratar om 
matematikkunskaper tolkar vi att det är viktigt att få med ett 
vardagsresonemang kring bråk, men även att man måste få med den 
matematiska symbolkompetensen. Det är en balansgång mellan det 
konkreta-vardagliga och det abstrakta-matematiska symbolspråket. Alla 
klarar/behöver inte lika stor del av de här kompetenserna, men det måste 
finnas med i undervisningen. 
 
Matematik är ett av kärnämnena i skolan och som sådant har den en 
särställning som ett ämne som är viktigt att behärska i samhället idag. Det är 
fortfarande ett ämne som ses som viktigt av lärarna och samhället. Den 
ifrågasätts aldrig och behöver aldrig klargöra inför andra ämnen varför den 
är viktig. Enligt den sociokulturella synen på den yttre motivationen är alla 
påverkade av samhällets förväntningar, även eleverna påverkas av den 
värderingen och det måste man som lärare se som en fördel. Vi måste 
försöka ta tillvara den här yttre motivationen och försöka skapa stimulerande 
situationer där eleverna känner sig delaktiga, så att fler elever tycker att 
matematik är lika rolig som viktig. Och skapa en positiv spiraleffekt där det 
som är viktigt också blir det som är roligt, så att det i förlängningen ökar 
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elevernas självförtroende och därmed den inre motivationen, så att de törs 
pröva nya utmaningar. 
 
Mycket har skrivits om matematikämnet under det senaste året, 
matematikdelegationen har tillsatts för att förändra matematiken mot ett mer 
samtalande ämne. Det som förändrat matematikämnet mest är dess väg från 
ett ämne där själva räknandet är viktigt till ett ämne där förståelsen för 
principer och begrepp är det viktigaste att ha med sig. Men hur vi än lär oss, 
och vad vi ska lära, och hur mycket vi ska få med oss i livet, är det viktigt att 
komma ihåg att det är sättet som är avgörande. Vi lär oss inte bara i skolan 
och för skolan. Vi lär oss av livet som pågår utanför, därför måste man 
försöka knyta ihop skolans kunskaper med vardagens konkreta värld för att 
alla ska få med sig den kunskapen just de behöver. 
 
4.1 Tillförlitlighet 
Vår undersökning är gjord i två klasser på två orter. Vi vet inte hur dessa 
klasser förhåller sig till resten av Sveriges årskurs åttor när det gäller betyg 
och kunskap. 
 
Vi har gått till väga på liknande sätt när materialet har samlats in i de båda 
klasserna för att minska felkällorna. Vi har gjort enkäten och 
intervjufrågorna så välformulerad och genomtänkta som möjligt, genom att 
låta en testgrupp pröva uppgifterna först.  Det som ändå kan ge felkällor är 
att elever/människor tolkar uppgifter och frågeställningar på olika sätt. Även 
om vi haft samma intervjufrågor vid alla tillfällen så har samtalen utvecklats 
olika både på grund av oss som frågeställare och beroende på de elever vi 
mött. Vi tycker att vi har utformat vår enkät och intervju så att vi fått svar på 
våra problemformuleringar, men vi bedömer att intervjuerna går att utveckla 
för att få mer uttömmande svar. 
 
Fråga 10 i enkäten, vad uttrycket 24/3 kan betyda och om det kan det så för 
olika saker? Den frågan kan ha varit otydligt utformad tror vi eftersom vi 
fick så få svar. Det kan också vara att frågan var svår att besvara eftersom 
den var öppet ställd, frågor med textsvar kräver lite extra, och det stora 
bortfallet kan bero på det. 
 
I intervjuerna kunde vi inte utläsa så mycket mer till frågan på grund av de 
korta och enstaviga svaren. Vi har redovisat och tolkat det resultat vi fått, 
men vi tycker att svarsfrekvensen är för låg för att vi ska kunna generalisera 
slutsatsen. 
 
I den här intervjugruppen av elever vi har frågat så är vi medvetna att de 
tillhör den grupp som inte har några problem att nå målen i matematik. Vi 
vet också att det finns en grupp som har stora problem med matematiken. 
Vissa elever har inte motivationen, orken eller förmågan att utveckla sina 
matematiska kunskaper. Miniräknare och datorer kan hjälpa dessa elever så 
att de vardagen.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Räkna med bråk 
1. Vad tycker du om matematik? Markera med ett kryss på linjen. 
 

        
                                              

Tråkigt                      Varken eller                         Roligt 
 
 
2. Hur viktigt är matematik? Markera med ett kryss på linjen. 
 

        
 

Inte viktigt                    Viktigt                     Mycket viktigt 
 
 

3..  Placera  talen 
7
6   och  

4
8   på  tallinjen?  

                                                     

         0                           1                           2                                        
 
 
 4.   Hur löser du de här problemen? Visa hela din uträkning. 
              

          
3
2 +  

9
1  =                                                        

3
2  -  

9
1  =  

 
 
 
 
 

          
3
2  / 

9
1  =                                                           

3
2 ×

9
1 = 

 
 
 
 
5.    Skriv vilket bråk den markerade delen föreställer? 
 
                                                                                                                                                          
                                                         
 
 
 
 (Figuren ska vara markerad 5/6)           (Figuren ska vara markerad 1/3)   

 



6. Markera i figurerna  
 

                                        
3
1                                                       

5
2  

                                         
                   
 
7..   Fyll i så likheten stämmer. 
 
      

   
4
1    =  

8
                   7  = 

9
14                      8  =  

6
16                       

5
2   =  4  

 
 
 
 

8.  Ringa in det största talet.                  
8
1              0,5            

5
3             0,25 

 
 
9. Du ska baka din favoritkaka. Här är receptet.  
  
     3 ägg 
     100 g smör 
     1 ⅓ dl vetemjöl 
     2 dl socker 
     1 msk vaniljsocker 
     ½ dl kakao                               Men du har bara ett ägg . Vad gör du? 
Räkna om receptet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Vad kan det här uttrycket 
3

24  betyda? Kan det stå för olika saker? Vilka 

i så fall? 
 
 
 
 
                                                                                                                                      

 



11. Du ser två femtedelar av alla kulor. Rita de som saknas. 
 
 
 
 
 
 
 
12.   Hur viktigt är bråkräkning? 
 

     Inte viktigt                     Viktigt                           Mycket viktigt 
  
 
 
 
13.   Vad har du för betyg i matematik? 
 
 
 

14.    Ringa in det största talet.         
5
4          

6
3          

8
3         

9
3    

 
 
        

15. Rita en bild som visar bråket 
8
3   

 
 

 
 
 

16. Kan du tänka dig att var med på en intervju? 
 
Ja                 Kanske                   Nej  
 
 
 
 
Kommentarer:__________________________________________________
_____________ 
 
 
_____________________________________________________________
______________ 
 
 
TACK för Din medverkan! 
 

 



Bilaga 2 
 

2
3  − 

4
3 =                                                   

6
1 * 420 = 

 
 
 
 
 

1
2/

2
1  =                             24* 

3
4 =                          

4
15 /

1
5 =  

 
 
 
 
• Uppgifterna du har nyss räknat  är skrivna i text i berättande form och de 

här är skrivna som rena räkneuppgifter. Vilka skulle du hellre välja, 
vilka tror du att du hellre skulle klara? 

 
• Känner du dig säker/osäker när du ska lösa tal med bråk? 

 
• Är uppgifterna lagom svåra? 

 
• Varför tror du att många tycker det är svårt med bråk, bråkträning? 
 
• När du räknat uppgifterna du nyss gjort har du använt…….., klarar du att 

lösa uppgifterna om du använder……? 
 
• När du ser ett bråk, 3/9, vad kan du säga om det?  
 
• Vad är ett bråk för någonting? 
 
• På vilka olika sätt kan du beskriva 3/9? Kan du beskriva det på att annat 

sätt? 
 
 
• När började du räkna med bråk i skolan? 
 
• Hur ofta räknar du med bråk i skolan? 
 
• Tycker du det är viktigt att kunna räkna med bråk? Varför, varför inte? 
 
• Om du skulle förklara för en yngre kompis eller syskon vad ett bråk är 

hur skulle du förklara det? 
 
• Hur ofta träffar du på bråk i vardagen? Finns det saker i vardagen som 

du kan associera till bråk?

 



• Du har en burk med 3
2
1 liter färg och använder 

4
3  liter. Hur mycket färg 

är det kvar  i burken? 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bagare Jens bakar 420 frallor varje dag. Nu ska antalet ökas med en 

6
1 . Hur många frallor ska han nu baka? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Enligt ett paj recept går det åt 
2
1  dl mjöl till 4 personer. Hur mycket 

mjöl går det åt till 2 personer? 
 
 
 
  
 
 
 
 

• En större saftflaska innehåller 
3
4  l när de är helt fylld. Hur mycket 

rymmer 24 sådana flaskor? 
 
 
 
 
 
 

• Fem personer äter fisk som beräknas innehålla 3 
4
3  ml kvicksilver. 

Hur mycket får var och en i sig om de  äter ungefär lika mycket? 
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