
 
 

Högskolan i Skövde 
Institutionen för kommunikation och information 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Att lära och undervisa om 
bråk med olika nämnare 

En Learning Study i årskurs 4, 6 och 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   Lärarutbildningen, ht 2009 

Examensarbete,15 hp (Avancerad 
nivå) 
Författare:    Simone Lindström 
 Susanne Partanen 
Handledare: Ulla Runesson 



 
 

Resumé  
 
Arbetets art:    Examensarbete i lärarutbildningen, Avancerad nivå, 15 hp 

 Högskolan i Skövde 
Titel:     Att lära och undervisa om bråk med olika nämnare- en learning study i 

årskurs 4, 6 och 9.  
Sidantal:  59 
Författare: Simone Lindström och Susanne Partanen 
Handledare:   Ulla Runesson 
Datum: Januari 2010  
Nyckelord:  bråk, olika nämnare, undervisning, variationsteori, learning study, kritiska 

aspekter, åldersintegrerad, lärandeobjekt, matematik.  
 
Syftet med den här studien är att undersöka undervisning och lärande av 
lärandeobjektet, bråk med olika nämnare, i årskurs 4, årskurs 6 och årskurs 9. Då 
specifikt jämförelsen av bråk med olika nämnare och addition med hjälp av gemensam 
nämnare. Studien avser att söka vad som är kritiskt för att kunna lära sig detta.  
 
Vi genomförde en learning study som är en typ av aktionsforskning där studien 
genomförs i klassrumsmiljö och fokus ligger på vad eleverna ges möjlighet att lära sig. 
Vanligtvis genomförs en learning study i tre cykler där undervisningen gradvis 
förbättras mellan cyklerna. Vår första cykel genomfördes i årskurs fyra, den andra 
cykeln i årskurs sex och den sista och avslutande cykeln i årskurs nio. Lektionen i 
årskurs fyra var en introduktion till bråk där fokus låg på nämnarens funktion. 
Lektionerna i årskurs sex och nio fokuserade till stor del på addition av bråk med olika 
nämnare. Processen i varje cykel började med ett förtest som sedan följdes upp med en 
planerad lektion utifrån utfallet, lektionen i sin tur videofilmades utifrån det iscensatta 
lärandeobjektet, och som sista del tog vi reda på det erfarna lärandeobjektet med hjälp 
av eftertest. Materialet (förtest, lektion och eftertest) från de tre lektionerna analyserades 
därefter och jämfördes för att få fram kritiska aspekter vid inlärning av bråk med olika 
nämnare.  
 
Resultatet indikerar att de kritiska aspekterna för elever i årskurs fyra är innebörden av 
täljare och nämnare samt relationen mellan dem. Denna kritiska aspekt lyckades vi 
komma åt under lektionen. I de senare cyklerna visar resultatet att den viktigaste kritiska 
aspekten är relationen mellan täljare och nämnare och insikten att de står i 
proportionalitet till varandra, dessa aspekter kom vi endast till viss del åt under 
lektionerna i årskurs sex och årskurs nio. I vissa fall försämrades deras förståelse efter 
lektionerna. Eleverna i årskurs sex och årskurs nio uppvisade samma svårigheter och vi 
kan inte påvisa någon förbättring mellan årskurserna; eleverna i årskurs sex och nio låg 
på samma nivå kunskapsmässigt då det gäller bråk med olika nämnare.  
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The aim of this study is to investigate the teaching and learning of fractions with 
different denominators as an object of learning in grade 4, 6 and 9. We concentrate 
more specifically on the comparison of fractions with different denominators as well as 
performing additions through transformation to a common denominator. Moreover, the 
study aims at finding out what is critical in order to learn this.  
 
We carried out a learning study, which is a kind of action research where the study is 
carried out in the classroom environment and where focus is on what the pupils is given 
the opportunity to learn. Moreover, a learning study is normally conducted in three 
cycles where the aim is to improve teaching during and between the different cycles. 
Our first cycle was conducted in grade four, the second cycle in grade six and the final 
and concluding one in grade nine. The lesson in grade four served as an introduction to 
fractions since the pupils were unfamiliar with the concept of fractions, yet the focus 
was on the function of the denominator, whereas the focus of the lessons in grade six 
and grade nine was on performing addition of fractions with different denominators. 
The process in each of the cycles in the learning study began with a pretest. The lesson 
was then planned according to the assumed critical aspects shown in the pretest before 
carried out. Each lesson was videotaped, and followed by a posttest about a week after 
the lesson. The material (pre-tests, lessons, and post-tests) from the three cycles were 
analyzed and thereafter also compared in order to find and compare critical aspects 
when it comes to the learning of fractions with different denominators.  
 
The result indicates that the critical aspects for pupils in grade four were the meaning of 
the denominator and the numerator and their relationship. These aspects were targeted 
in the lesson and the pupils’ understanding of this was improved after the lesson. 
Moreover, the result implies that the most important critical aspect in grade six, as well 
as in grade nine, appears to be to understand the proportional relationship between the 
denominator and the numerator. This aspect was targeted at the respective lessons, yet 
the pupils only showed little or even no better understanding after the lessons, and in 
some cases their understanding even became impaired. It appears as if the pupils in 
grade six and grade nine have the same difficulties when dealing with fractions with 
unequal denominators, and moreover they were on the same level when dealing with the 
fractions. 
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Del 1 BAKGRUND 
 
Inledning  
 
Som lärare skall man fokusera på många olika saker; elevgruppen, föräldrainflytande, 
följa styrdokument och individuella studieplaner är några exempel. Själva 
undervisningen som borde vara själva kärnan i lärararbetet, hamnar ofta i skymundan. 
Ett vanligt argument är att det inte finns något facit för bra undervisning. Det hävdas 
ofta att det beror på situationen vad som fungerar och det är den enskilde lärarens 
pedagogiska skicklighet som avgör om denne presenterar sin undervisning på ett bra 
sätt. Det poängteras om och om i lärarutbildningen att det inte finns ett rätt sätt och att 
man aldrig kan ge något svar på vad bra undervisning är eftersom det är så komplex. 
Undervisningen hamnar därför i bakgrunden, åtminstone i lärarutbildningen, så 
budskapet är att det ordnar sig vilket implicerar att den är mindre viktigt. Detta tenderar 
att fortsätta i yrkeslivet eftersom svenska skolan ofta har stängda dörrar till såväl 
klassrum som till material. Då det gäller äldre elever är det inte vanligt att lärare 
samarbetar kring undervisningen. Görs detta är det ofta inom ämnesövergripande 
projekt. Att hjälpa varandra att planera ett svårt ämnesstoff hör inte till vanligheterna. 
Åtminstone inte om man jämför med Japan där ett sådant samarbete sker kontinuerligt 
mellan lärarna, och där klassrummet är mer öppet. Fokus ligger även på själva 
undervisningen och inte på läraren. I Japan är det undervisningen som är bra eller dålig, 
inte läraren (Stiegler och Hiebert, 1999). 
 
Ett exempel inom matematikundervisning som är problematiskt men samtidigt viktigt 
att undervisa om är bråk. Att eleverna får en förståelse för bråk i grundskolan är viktigt 
inte minst för fortsatta studier på gymnasiet; bråk är en viktig del inom matematiken. Så 
hur vet läraren att den når eleverna och målen i undervisningen och i så fall varför eller 
varför inte? Kan man göra området tillgängligt för eleverna på ett bättre sätt, alltså 
förbättra undervisningen kring bråk så fler elever förstår mer. Ett angreppssätt för att få 
svar på detta är att använda sig av en s.k. learning study. En learning study handlar kort 
samarbete mellan lärare med ett lärostoff som ofta uppfattas som problematiskt. I en 
learning study arbetar man följaktligen tillsammans genom att planera och utvärdera 
undervisningen i syfte att fler elever får möjlighet att förstå. Ett annat vanligt problem i 
skolan är att samarbete mellan stadierna inte sker i tillräcklig utsträckning. Ofta 
anklagas lägre åldras lärare av högre åldrars lärare att de inte har behandlat lärostoffet 
som de förväntats eller inte gjort det tillräckligt bra. Eleverna har helt enkelt inte med 
sig den nödvändiga kunskapen när de kommer till det nya stadiet. Samarbete mellan 
stadier och olika årskurser skulle behöva bli bättre för att kunna underlätta elevers 
lärande är vår hypotes. 
 
Ytterligare en sida av problematiken är den vanliga uppfattningen att elever lär sig då de 
är motiverade, men Lo, Pong och Chick (2005) anser att detta kan vara missledande 
eftersom motivation ”guarantees no deep understanding or learning unless the way the 
subject mattter is dealt with and how it relates to the learners are seriously taken into 
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account” (s. 5). Fokus bör istället ligga på stoffet och upplägget av lektionen istället för 
på motivation. 
 
I denna studie har vi därför genomfört en learning study kring bråk med olika nämnare 
just för att det är problematiskt och vi önskar kunna förbättra undervisningen kring detta 
lärandeobjekt. Vi anser inte heller att det finns ett facit till bra undervisning men 
däremot att det finns likheter mellan elever om vad som är svårt vid inlärning kring ett 
lärostoff. Vi gillar även att det är samarbete mellan lärare som fokuseras och inte 
konkurrens mellan vem som lär ut bäst. Fokus blir därmed på undervisningen och inte 
på den enskilde läraren (Stiegler och Hiebert, 1999). Det är även fascinerande att se det 
ur ett åldersintegrerat perspektiv då vi avser att undersöka lärandeobjektet, bråk med 
olika nämnare, och elevers svårigheter med detta lärandestoff mellan årskurs 4, årskurs 
6 och årskurs 9. Vår studie är av intresse för vidare forskning då vi genomför en 
learning study cykel där vi finner kritiska aspekterna vilka även är användbara för andra 
lärare inom matematik. Vi vill även med detta utveckla vårt tänkande kring 
undervisning och lärande samt applicera detta på all vår kommande undervisning för att 
utveckla den i den mån det är möjligt.  

 
Syfte 
 
Studiens syfte är att synliggöra vad som är kritiskt för att lära sig om lärandeobjektet, 
bråk med olika nämnare, som innefattar jämförelse av oliknämniga bråk, addition med 
bråk med olika nämnare samt att jämföra dessa kritiska aspekter mellan årskurs 4, 
årskurs 6 och årskurs 9.  

 
Undervisning och lärande 
 
Att skapa förutsättningar för lärande är viktigt vid undervisning om man som lärare vill 
att eleverna skall förstå. Hur detta skall gå till är olika pedagoger oense om och fokus 
ligger på olika saker. Några fokuserar på elevgruppens sammansättning; huruvida den 
skall vara blandning av svaga och starka elever (en heterogen grupp i det avseendet) 
eller vara homogen (svaga och starka elever separerade). Dessa grupper kan 
differentieras på två sätt; antingen gäller det nivån som undervisningen ligger på eller så 
handlar det om tempot som gruppen håller, eller båda. Forskning har däremot visat att 
dessa homogena grupper inte ger bättre resultat än heterogena grupper (Bentley, 2003, 
Persson 2001). 
 
En annan fråga kan vara huruvida eleven lär sig bäst genom helklassundervisning eller 
mer individuella instruktioner och individuell hjälp. Att helklassundervisning föredras 
kan ha att göra med att alla elever skall få samma förutsättningar och möjligheter, 
medan individundervisning ger ökad individualisering (Bentley, 2003). En stor skillnad 
mellan dagens matematikundervisning och den som bedrevs för 40 år sedan är att 
eleverna oftare sitter i grupper och samarbetar (Gjone, 2001). Vad gäller grupparbete är 
detta en mycket populär undervisningsform som även den har fördelar och nackdelar. 
Långström och Viklund (2006) slår fast att grupparbeten har två motiv, dels blir 
kunskapsuppbyggnaden både bättre och större eftersom man lär sig mer i grupp än 
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ensam, dels för att grupparbete är en del av socialiseringsprocessen. Samtidigt är dagens 
skola färgad av individualisering och handlar om individuell variation då vi har olika 
förutsättningar, lärstilar, intressen och värderingar. Vid undervisning kan 
individualisering handla om individuell tid, alltså hur lång tid en elev får på sig för en 
viss uppgift, eller individuellt innehåll som är vilket stoff en elev arbetar med, samt 
individuellt arbetssätt alltså på vilket sätt eleven arbetar med innehållet (Stensmo, 
2008). 
 
Förutsättningarna för lärande anses av vissa även vara beroende på hur och om eleverna 
fått vara med och bestämma. Lärande anses vara en funktion av demokratin i 
klassrummet (Långström och Viklund, 2006). Viss forskning centreras kring vilka 
förutsättningar för lärande som ges om undervisningen innehåller IKT, såsom 
dataprogram eller bloggar. (Engström, 2006, Långström och Viklund, 2006, Säljö och 
Linderoth, 2002 ).  
 
Motivation är, likt IKT, en faktor som kan ses som viktig eller till och med avgörande 
för att en elev skall lära sig något. Holden (2001) diskuterar matematikundervisningen 
och hur den kan göras rolig samt motivera elever. Hon betecknar en inre motivation hos 
eleverna som ”minst lika viktigt som de uppgifter och de arbetssätt som utgör ramen för 
elevernas arbete i undervisningen” (s. 160). Bra matematikundervisning kännetecknas 
av initiativ, egenaktivitet och fantasi där eleverna skall ta reda på, undersöka och 
förklara. Även Stensmo (2008) härleder en viktig förutsättning för lärande till att vara 
beroende av motivation; såväl inre som yttre motivation, och han säger ”[i] klassrummet 
är läraren motivatör för sina elever, vilket innebär att läraren skall optimera elevernas 
möjlighet till lärande” (s. 124).  
 
Slutligen finns även de som fokuserar på själva undervisningen och hur innehållet 
behandlas, ett exempel är en learning study. Denna uppsats kommer utgå ifrån lärandet 
av något specifikt; hur man skapar lärande genom att individuellt/grupparbete, 
gruppdynamik och liknande kommer inte tas hänsyn till i denna studie.  

  
Lesson study 
 
Lesson study används på regelbunden basis av många lärare i många asiatiska länder, 
bland annat Japan där den härstammar från. Lesson study handlar om att förbättra en 
lektion i samarbete inom arbetslag på 5-7 lärare. Lärarna möts då regelbundet under en 
längre tid. Då handlar det om gradvis förbättring av undervisningen och man utgår ifrån 
att den mest effektiva platsen att förbättra undervisning är i klassrummets kontext 
(Stiegler och Hiebert, 1999). Arbetslaget kan arbeta med en lektion i över ett år och de 
börjar med att bestämma vilket tema de skall fokusera på. Då lesson study främst är en 
problemlösningsprocess så börjar den med att identifiera ett problem, som kan vara av 
olika karaktär. Den kan utgå ifrån ett mer generellt problem som hur man kan väcka 
elevers intresse till ett specifikt ämnesstoff, men den kan även handla om undervisning 
av något specifikt som addition av bråk. Därefter börjar själva planeringen av lektionen 
utifrån problematiken som ställdes upp. När lektionen planeras är målet ”not only to 
produce an effective lesson but also to understand why and how the lesson works to 
promote understanding among students” (Stiegler och Hiebert, 1999, s. 113). När den 
första lektionen är färdig undervisar en av lärarna lektionen och de andra observerar. I 
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nästa steg utvärderas lektionen och man diskuterar inom arbetslaget vad som kunde 
gjorts bättre. Utifrån detta påbörjas en ny cykel där lektionen omarbetas och genomförs 
igen i en ny klass. På samma sätt kan ytterligare fler cykler genomföras tills lärarna är 
nöjda. Eftersom man har samma kursmål är det av relevans även för andra lärare att ta 
del av resultatet så visas lektionen ofta upp inom skolan och blir den riktigt bra bjuds 
även utomstående in för att titta på den. Genom att använda Lesson study har lärarna 
själva tagit över ansvaret för förbättringen av undervisningen (Stiegler och Hiebert, 
1999).  
 
Utifrån Lesson study har learning study utvecklats och de har därför många likheter 
men en Lesson study fokuserar inte på generell problematik, som hur man kan väcka 
elevers intresse, utan fokuseras mer på undervisningen av något specifikt. En learning 
study använder sig även av variationsteorin, vilket innebär att lektionen planeras utifrån 
vad som skall varieras för att eleverna skall få syn på det som krävs för att de skall 
förstå lärostoffet. Till skillnad från Lesson study är oftast en forskare involverad och 
arbetar tillsammans med lärarna som genomför lektionen. I likhet med en lesson study 
börjar en learning study med att ett problemområde identifieras, något som lärare 
tidigare upplevt är problematiskt (Runesson, 2008). Learning Study kommer användas 
som angreppssätt i denna uppsats och en närmare förklaring över hur detta arrangemang 
är upplagt ges i metoddelen.  

 
Lära sig bråk 
 
Bråkundervisning skall finnas med i matematikundervisningen. I grundskolans kursplan 
för matematik står som strävansmål att eleven skall förstå och kunna använda 
”talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och procent” 
(Skolverket, 2002). Här ingår bråken i reella tal. Att kursplanen uttrycker att eleven 
skall förstå räkning med reella tal motiverar att eleverna skall förstå räkning med 
oliknämniga bråk. Bråk blir dock mer synligt i uppnåendemålen. Som uppnåendemål 
för årskurs tre står att eleven skall: ” kunna dela upp helheter i olika antal delar samt 
kunna beskriva, jämföra och namnge delarna som enkla bråk” (Skolverket, 2002). 
Bråkräkningen skall utvecklas så att eleven i årskurs fem skall ”ha en grundläggande 
taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform” 
(Skolverket, 2002) för att slutligen i årskurs nio ”ha utvecklat sin taluppfattning till att 
omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform” (Skolverket, 2000). 
Bråkundervisning är även viktigt då en förståelse för bråk krävs för att eleverna ska 
kunna fortsätta utvecklas inom matematiken, men bråk är även av betydelse i vardagen. 
 
I en learning study utgår man från något som lärare upplever problematiskt eller svårt 
att undervisa kring. Bråkräkning är något som lärare generellt upplever svårt att 
undervisa om, men är något som läraren, enligt kursplanen, även skall undervisa kring, 
varvid denna uppsats beskriver en learning study gjord kring lärandeobjektet; bråk med 
olika nämnare. Löwing och Kilborn (2002) beskriver att bråkräkning har undvikits och 
tonats ned i grundskolan alltmer. En anledning till detta tror de beror på att bråkräkning 
förut använts i vardagslivet något som det inte längre gör vilket innebär att det inte 
faller sig lika naturligt att räkna med. De anser också att ett troligt skäl till att räkning 
med bråk inte är lika viktigt i dagens grundskola är att det kan uppfattas som ett svårt 
område och konstaterar att ”de flesta problem som uppstår i samband med bråkräkning 
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har förorsakats av bristande didaktiska kunskaper” (Löwing och Kilborn, 2002, s. 353). 
De bedömer också att det inte är någon hållbar lösning att låta eleverna övergå till 
decimalform då de räknar med bråk eftersom det leder till problem i det långa loppet då 
man glömmer ”att räkning med bråk är en nödvändig förutsättning för att konkretisera 
en rad algebraiska operationer. Genom att lotsa eleverna förbi bråket skapas nya 
problem längre fram, inte minst inom gymnasieskolan” (Löwing och Kilborn, 2002, s. 
353). 
 
Att bråk upplevs problematiskt är inte unikt för Sverige. Även internationellt sett 
upplever såväl lärare som elever bråk som svårt. I Hong Kong genomfördes 2001-2002 
en Learning Study om bråk i en årskurs primary 4 (motsvarande årskurs 3 i Sverige) 
med motiveringen att ”the teachers felt that fractions represented some of the most 
difficult concepts for school children at this level, irrespective of the difference among 
them” (Pong, 2000, s. 111).  
 
För att förstå bråk överhuvudtaget krävs att eleven förstår vissa grundläggande saker, 
bland annat att delarna måste vara lika stora samt begreppet enhet vilket är vad 
nämnaren betecknar. Att förstå förhållandet mellan delen och helheten, och därmed 
förhållandet mellan täljare (delen) och nämnaren (helheten) är av största vikt för att 
kunna förstå och räkna med bråk (Pong, 2000). Vad gäller täljare och nämnare är det 
viktigt att förstå ”proportional relationships […] that is, two quantities are linked to each 
other in such a way that when one changes, the other one also changes in a precise way 
with the first quantity” (Lamon, 2008, s. 5-6). Detta är av stor vikt vid bråkräkning.  
 

Bråk- och decimaltal 
 

Att lärare övergår till decimalform anser Löwing (2008) vara vanligt och att man i 
matematikundervisningen börjar med undervisning om decimaltal innan man börjar 
undervisa om bråk. Löwing (2008) förespråkar att man istället börjar med undervisning 
kring bråk eftersom ”de räkneregler som gäller för decimaltal bygger på motsvarande 
regler för bråk” (Löwing, 2008, s. 229), vilket då även underlättar undervisningen om 
decimaltal. Detta är egentligen ganska logiskt då decimaltal bara är en specifik delgrupp 
i bråktalen.  
 
Löwing och Kilborn (2003) har under några år gjort systematiska studier med hjälp av 
enkla huvudräkningstest kring bråk- och decimaltal för att reda ut de problem elever har 
med just detta. För att förstå decimaltecknets betydelse och placering kan man ta hjälp 
av grundläggande bråkräkning då decimaltal är ett enklare sätt att skriva bråk. Även om 
decimaltal tar sin utgångspunkt i bråk finns det dock en väsentlig skillnad; bråk kan 
exempelvis användas för att beskriva andelar medan det decimaltal man får fram endast 
kan tolkas som tal på tallinjen.  

 

Exempel: 
100
10 kan tolkas som 10 av 100 medan 0,1 endast är ett tal. 

De tar även upp att elever ofta har svårt att se bråk i decimaltal och kan därför inte läsa 
ut eller förstå dessa korrekt. Ett exempel där man skall addera två bråk med olika 
nämnare tas upp och författarna förklarar att dessa bråk måste förlängas så att nämnarna 
blir lika stora. Det kritiska här kan vara att analysera bråket, de menar att elever har 
svårt att förstå att 
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 2,11–2,9 = -0,79 utan räknar det istället som 2,11–2,09 = 0,2. Hade de här omvandlat 
det till bråk istället hade de sett att talen har olika stora nämnare och där med sett vilket 
av bråken som är störst.  

Exempel: 2, 
100
11  - 2, 

10
9  

Författarna föreslår att man istället för att säga 2 komma 11 kan säga 2 komma 11 
hundradelar, detta baserar de på andra länders matematikundervisning där eleverna 
hindras från att göra detta misstag genom att talet läses ut som två komma 
elvahundradelar. Löwing och Kilborn belyser vidare att vilken lösningsmetod eleverna 
väljer att använda sig av är av mindre värde, huvudsaken är att de förstår vad de gör.  
 
Ibland kan det vara lättare att förklara multiplikation med decimaltal genom att använda 

bråkform. Formel för multiplikation av bråk ser ut som följer =⋅
d
c

b
a

db
ca
⋅
⋅ . För att 

förklara att 12.04.03.0 =⋅  kan denna formel vara av användning för en ökad förståelse 

hos eleverna. Uträkningen blir då 12.0
100
12

10
4

10
3

==⋅ . Här är det enklare att se varför 

multiplikationen blir 0.12 och inte 0.012 eller något annat. 
 
Poängen är att bråk och decimaltal hänger nära samman och även om det vanligaste är 
att såväl lärare som elever använder decimalformen för att förstå och räkna med 
bråkformen så fungerar det även ibland åt andra hållet, som i de ovan visade exemplen. 
Om bråkräkning ses som det svåraste av de två så är risken att en viktig aspekt och 
tillgång tappas.  
 

Bråk med olika nämnare- jämföra 
 

Som tidigare diskuterat är bråk ett problematiskt område. Det som kommer fokuseras på 
i denna uppsats är jämförelse av, och addition med bråk med olika nämnare, vilket ofta 
upplevs som problematiskt. Runesson och Mok (2005) diskuterar en kritisk aspekt när 
det gäller undervisning kring bråk med olika nämnare. Denna aspekt utgår ifrån att man 

börjar med att eleverna förstår att
2
1

8
5
> och sedan ger dem problemet att diskutera 

huruvida 
8
5 även kan vara mindre än 

2
1 . Om eleverna kommer fram till att detta kan 

stämma om man exempelvis jämför 
2
1 familjepizza med 

8
5 väldigt liten pizza. Den 

kritiska aspekten blir här att eleverna skall kunna urskilja att ”the size of the fractional 
part is relative; it is related to the whole” (Runesson, 2008, s. 157). Detta är möjligt att 
se som en kritisk aspekt.  
 
Enligt Lamon (2008) är de enklaste bråken att jämföra de som har samma nämnare 

eftersom det bråk som har störst täljare även är det som är störst. Att 
5
3 är större än 

5
2  

framgår ganska snabbt av att tre bitar är fler än två bitar. Det blir genast svårare att 
närma sig bråk med olika nämnare. Lamon (2008) diskuterar några olika sätt, och 
hävdar att de bråk med olika nämnare som är lättast att jämföra är de som har samma 
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täljare. Eftersom om man har exempelvis 
7
4  och 

9
4 så kan man tänka att fyra bitar av en 

paj som är delad i sju lika stora bitar måste vara mer än 4 bitar av en lika stor paj som är 
delad i nio lika stora bitar. Den kritiska aspekten kan här tänkas vara att man måste 
förstå att bitarna blir mindre om man delar pajen i nio bitar än om man delar den i sju 
bitar.  
 
Lamon (2008) menar sedan att det kan bli svårare då man skall försöka jämföra bråk där 
såväl täljarna som nämnarna är olika. Ett sätt att tänka, skriver hon, är att använda sig av 

tallinjen och ta ut en hållpunkt, hon föreslår 
2
1  och sedan se om det är möjligt att 

placera det ena bråket 
b
a  på en sida av 

2
1  och det andra bråket 

d
c  på den andra sidan så 

att man får vilket ger att 
d
c

b
a
< . Här kan 

2
1  även bytas ut mot lämpligt bråk, ex

4
1 , 

3
1  

eller 1. När man jämför med 1 kan man tänka sig hur långt bort från 1 bråket ligger. 

Exempelvis är 
9
8

10
9
>  eftersom 

10
9  endast är 

10
1 ifrån 1 medan 

9
8 är 

9
1  från 1. Eftersom 

10
1

9
1
>  ligger 

9
8  längre bort från 1 än vad 

10
9  gör.  

 
Ett annat sätt att jämföra bråk med olika nämnare är att göra om dem till stambråk (bråk 

med 1 i täljaren). För att exempelvis jämföra 
6
5  och 

4
3  kan man först skriva om 

6
5  som 

3
1

2
1

6
2

6
3

+=+  för att sedan skriva om 
4
3  som 

2
1

4
1
+  eftersom båda omskrivningarna 

innehåller 
2
1  är kan man se att 

4
3

6
5
>  eftersom 

4
1

3
1
>  (Lamon, 2005, s. 116). 

 

Minsta gemensamma nämnare och addition 
 

Det går inte att addera bråk som har olika nämnare. För att kunna addera 
3
1  och 

4
1  

måste bråken först skrivas om till en gemensam nämnare; i detta fall är den minsta 
gemensamma nämnaren 12. För att bråken skall kunna adderas måste de skrivas som 

12
4  och 

12
3  och blir då 

12
7 . Löwing och Kilborn (2002) jämför detta med att man inte 

kan addera tal med olika enheter såsom meter och decimeter utan att talen görs om till 
samma enhet. Exempelvis om man skall addera 3 m och 15 dm så kan man skriva om 
15 dm till 1.5 m så blir det 4.5 m.  
 
Löwing (2008) anser att elever bör behärska vissa grundläggande begrepp för att kunna 
räkna med bråk, vilket inte minst gäller vid addition av bråk med olika nämnare. 
Eleverna behöver vara säkra på nämnarens innebörd, täljarens innebörd samt förstå att 
varje tal i bråkform kan skrivas på oändligt många olika sätt. Nämnaren betecknar hur 
många delar som helheten är uppdelad i och täljaren betyder hur många delar av 
helheten som avses. Att varje bråk kan skrivas på många olika sätt krävs för att man 



8 
 

skall förstå att det alltid går att hitta en gemensam nämnare och så man förstår att 

12
4

3
1
= , men att man lika gärna skulle kunna skriva om bråket på ett oändligt många 

olika sätt. Härifrån anser Löwing (2008) att om eleven behärskar dessa tre saker så 
behöver eleven endast förstå en och endast en sak: ”man kan bara addera, subtrahera 
eller jämföra bråk som har samma nämnare” (s. 255). Här återkommer hon till att man 
skall se nämnaren på samma sätt som man ser på andra enheter (såsom exemplet med 

meter och decimeter). För att kunna addera 
3
1  och 

4
1  måste man först inse att man har 1 

av enheten 
3
1  och 1 av enheten 

4
1  eftersom dessa enheter inte är samma utan olika 

måste en gemensam enhet först hittas. En sådan gemensam enhet är 12, vilket är den 
minsta gemensamma nämnare (minsta gemensamma enheten) men additionen fungerar 
även om bråken skulle skrivas om i den gemensamma enheten 144, eller 288.  
 
Då elever börjar räkna med gemensam nämnare är den lättaste metoden att hitta en 

sådan att testa sig fram: 
12
4

9
3

6
2

3
1

===  och 
12
3

8
2

4
1

==  (Löwing 2008). 

 
Lamon (2008) beskriver hur man kan visa processen bildligt. Hon föreslår att man kan 

förklara 
6
1

2
1
+  genom att använda sig av fyra bilder. Först för att visa att 

2
1  blir samma 

sak som 
6
1

6
1

6
1

++  så det i slutändan blir 
6
1

6
3
+  och därefter kan de uppfatta att 

6
4

6
1

2
1

=+ . När eleverna har kommit så långt säger hon att ”there is no need for 

drawing and partitioning anymore and instruction can proceed into ratio thinking” 
(Lamon, 2008, s. 143). Även här är det viktigt att förstå proportionalitet för att förstå att 
om täljaren ändras måste nämnaren ändras på samma sätt (Lamon, 2008). Om denna 
förståelse saknas kan eleverna inte genomföra de nödvändiga omvandlingarna till en 
gemensam nämnare. Återigen är det viktigaste således att eleverna förstår förhållandet 
mellan täljare och nämnare.  
 
Kilborn (1990) hänvisar till en studie där diverse bråkuträkningar jämfördes mellan 12, 
13, 14 och 15 åringar. Uträkningarna var  

1) 
8
5

8
2

8
3

=+  

2) 
10
7

5
3

10
1

=+  

3) 
12
7

4
1

3
1

=+  

 
På alla uppgifter gjorde 12 åringarna bättre ifrån sig. Vad gäller uppgift 3 så hade 54 % 
av 12 åringarna rätt jämfört med 38 % bland 13 åringarna, 35 % bland 14 åringarna, och 
45 % bland 15 åringarna. Kilborn (1990) föreslår att det kan bero på att 12 åringarna 
ännu inte lärt sig att bråk är svårt och säger att det kanske till och med är så att många 
äldre elever lägger av direkt när de ser att additionen innehåller två olika nämnare. De 
har lärt sig att det är svårt att räkna med olika nämnare, något som 12 åringarna ännu 
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inte lärt sig. Han säger vidare att det vanligaste felet som görs är att täljarna adderas för 
sig och nämnarna för sig.  

 
Teoretiska utgångspunkter 
 

Lärandeobjektet 
 

Lärandeobjekt är ett viktigt och nödvändigt begrepp inom Learning Study. Vid 
diskussioner kring undervisning finns många olika åsikter som att man skall använda 
sig av projektarbeten, grupparbete, större klasser, mindre klasser och så vidare. Varför 
skall man då göra det? För att underlätta lärandet, men lärandet av vad? När man lär sig 
lär man sig alltid något, men vad är detta något? Det är här begreppet lärandeobjekt 
kommer in (Marton, Runesson och Tsui 2004). 
 
Lärandeobjektet delas ofta upp i intentionellt lärandeobjekt, iscensatt lärandeobjekt och 
erfarit lärandeobjekt. Det intentionella lärandeobjektet är det som läraren har i åtanke; 
det som läraren vill att eleverna skall lära sig, varvid detta lärandeobjekt betraktas 
utifrån lärarens synvinkel. Vad eleverna sedan får möjlighet att lära sig kallas istället 
iscensatt lärandeobjekt. Vad under lektionen eller i undervisningen som möjliggjorde 
eller förhindrade ett lärande av lärandeobjektet. Saknades förutsättningar, och i så fall 
vilka saknades för att möjliggöra ett lärande. Även om undervisningen gav möjligheter 
till ett lärande av lärandeobjektet är det inte säkert att eleverna verkligen förstår. Vad de 
lärt sig i slutändan kallas det erfarna lärandeobjektet (Marton, Runesson och Tsui 2004; 
Holmqvist 2006). Denna uppdelning är av vikt då en vanlig missuppfattning är att det 
viktigaste är att elever lär sig något, vad de lär sig blir mindre viktigt. Men läraren har 
oftast en intention med sin lektion; det finns ett lärandeobjekt, något som läraren vill att 
eleverna skall lära sig. Om lärarens intention är att eleverna skall lära sig att ett stort 
objekt faller lika snabbt som ett litet (intentionellt lärandeobjekt) och läraren gör detta 
genom att visa ett experiment med en tung kula och en boll, där läraren visar att de 
faller lika fort, trots att de väger olika, genom att hålla dem i luften och släppa dem från 
samma höjd (iscensatt lärandeobjekt). Om det eleverna tar med sig från lektionen 
istället är att en boll studsar men inte en kula om man släpper dem från samma höjd 
(erfarit lärandeobjekt) så stämmer det intentionella lärandeobjektet inte överrens med 
det erfarna lärandeobjektet, även om eleverna faktiskt just har lärt sig något. Men, den 
kritiska aspekten har inte kommit fram.  
 
I en learning study utgår man ifrån lärandeobjektet då valet av innehåll i studien utgår 
ifrån ett lärandeobjekt som eleverna skall lära sig (oftast utifrån aktuell kursplan) och är 
något som eleverna har svårt att lära sig. Lärare har alltså upplevt det svårt att 
kommunicera det intentionella lärandeobjektet på ett sätt så att det blivit ett erfarit 
lärandeobjekt hos eleverna. I början av learning study cykeln diskuteras hur det 
intentionella lärandeobjektet kan förmedlas till eleverna via det iscensatta 
lärandeobjektet. Då lektionen filmas är det möjligt för lärarna att analysera det 
iscensatta lärandeobjektet för att kunna förstå varför eleverna lär sig eller inte lär sig. 
Huruvida de lär sig och vilket det erfarna lärandeobjektet blivit kan ses på utfallet av 
eftertesten. 
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Variationsteorin  
 
Då man genomför en learning study, som i denna studie så utgår man ifrån en teori som 
kallas variationsteorin (Runesson, 2008). Denna teori tar inte hänsyn till diverse 
aspekter som ofta diskuteras då man undersöker vilka förutsättningar som krävs för 
lärande såsom lärarens ledarskap, grupparbete eller enskilt arbete, motivation etcetera, 
utan fokuserar endast kring lärandeobjektet och de kritiska aspekterna. Marton och 
Trigwell (2000) diskuterar att man tidigare betraktat inlärning som upprepad repetition; 
repeterar man något tillräckligt många gånger så kan man det sedan. De vill istället att 
repetition skall vävas samman med variation för en varaktig inlärning: ”one cannot exist 
without the other. If something varies, that something must be repeated” (s. 383). Denna 
studie utgår ifrån variationsteorin.  
 
Variationsteorin har sin utgångspunkt i fenomenografin. Inom fenomenografi utgår man 
ifrån att även om människor har olika förståelse av olika objekt eller fenomen tror man 
att andra förstår samma fenomen eller objekt på exakt samma sätt som en själv (Lo, 
Pong och Chik, 2005). Förutsätter man att ens elever förstår det man försöker undervisa 
om på samma sätt som man själv gör är det inte konstigt om inte alla elever förstår. 
Marton och Trigwell (2000) säger att variationsteorin bygger på att alla uppfattar saker 
och ting olika. Detta beror på att världen är komplex och det går inte att uppleva varje 
aspekt av allting samtidigt eftersom om det gick: ”we would experience every situation 
in its totality; everybody would do so, there could not be any differences in our way of 
experiencing the same situation” (s. 386). Detta stämmer alltså inte, och hur vi då 
uppfattar något, en situation eller ett fenomen, har med urskiljning att göra.  
 
Variationsteorin utgår från detta men även ifrån teorin att det är lättare att få syn på 
något om detta varieras så man vet vad det inte är, eller som Runesson (2008) hävdar; 
“the idea of variation and invariance is fundamental to variation theory” (s. 156). 
Holmqvist (2006) menar att variation bör användas för att lyfta fram det som är kritiskt 
för att man skall förstå något. Hon anser även att ett variationsteoretiskt perspektiv på 
lärande är icke dualistiskt och innebär att det inte finns en kunskap som skall förstås och 
avbildas eller appliceras utan det som erfars är unikt. Vi har alla olika sätt att betrakta 
ett specifikt föremål oavsett hur det ser ut, varje sådant sätt att betrakta detta föremål är 
unikt för betraktaren. Holmqvist menar att dessa olika sätt utgår från kvalitativa 
skillnader mellan personers erfarande av föremålet. Genom samtal om de olika aspekter 
vi urskilt av samma föremål kan vi lära oss att se andra aspekter av samma sak än vad vi 
först urskilde. Runesson1

                                                 
1 Ulla Runesson, föreläsning vid Högskolan i Skövde om variationsteorin 1 september 2009 
 

 tar under sin föreläsning upp exemplet om en whiteboard 
penna, det första jag kanske ser är att det är en penna, en penna som man skriver på 
whiteboarden med, genom att titta noggrannare på pennan kan jag urskilja att den av 
locket att döma förmodligen är blå, detta kan jag erfara medan någon annan kanske ser 
att pennan är miljömärkt dessa olika aspekter lär vi oss att se genom samtal med andra. 
Lärande innebär alltså enligt Holmqvist (2006) att erfara omvärlden på ett nytt sätt och 
hon menar att det är lärarens roll att möjliggöra för eleverna att de upptäcker nya 
aspekter av lärandeobjektet.  
 
I klassrummet kan variationen innebära att variera lösningsmetod för samma exempel 
eller att variera olika exempel:  
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For instance, if the same example (invariant) is solved by different methods (variant) it is 
likely that the learner will notice that the method could be different for the same example, 
thus the method will be discerned. However, if the case is the opposite (the same method is 
used to solve different examples) it is not opened up for possibilities to discern an 
alternative method (Runesson, 2008, s. 157). 

 
Följaktligen, för att erfara en aspekt av ett lärandeobjekt måste man erbjudas möjlighet 
till variation av aspekten. Marton och Trigwell (2000) definierar urskiljning som ”a 
feature of the physical, cultural, symbolic or sensuous appears to the subject, and is seen 
and sensed by him or her against the background of his or her previous experience of 
something more or less different” (s. 386). Nya saker bedöms utifrån saker som 
individen redan upplevt. Ofta sker detta utifrån vad situationen eller fenomenet inte är. 
Att något upplevs ha färgen grönt beror på att det exempelvis inte är grått, blått eller 
rött. En färg bedöms utifrån vilken färg den inte är. Vid undervisning kan detta då 
implicera att för att lära sig att göra något, exempelvis lösa en ekvation, måste man även 
då först lära sig hur man inte gör. Om variation inte ägde rum mellan olika begrepp 
skulle de upphöra att existera. Som exempel tar de begreppen lycka och sorg; om inte 
dessa varierade såväl inom individer som mellan individer så hade begreppen inte 
funnits (Marton och Trigwell, 2000). 
 
Inom variationsteorin använder man sig utav fyra centrala begrepp: kontrast, 
generalisering, separation och fusion. Om man skall lära sig något så måste alla fyra 
samspela med varandra. Kontrastering innebär just att man påvisar vad någonting inte 
är. Man kontrasterar något som är runt mot något som är fyrkantigt, och genom att göra 
denna kontrastering gör man det möjligt att separera det runda från det fyrkantiga. 
Generalisering å andra sidan handlar istället om att titta på olika saker som har samma 
egenskap. Skillnaden blir tydlig om man tänker på färger. Antag att man vill lära någon 
färgen grön. Man kan då visa denne två likadana bollar, som endast skiljer sig i ett 
avseende; den ena är just grön, den andra någon annan färg; ”through such contrast the 
child’s attention is drawn to the colors compared and color is separated as a dimension 
of variation from other potential dimensions of variation (such as form, for instance) 
that do not vary in the actual case” (Marton, 2009,). Att kontrastera något innebär 
därmed även att separera det från något annat. Men då man istället vill generalisera så 
visar man upp andra saker som är gröna; en tröja, gräset etc. Om man inte generaliserar 
och bara kontrasterar kan man tappa hela spektrat; att det finns många saker som är 
gröna, men generalisering fungerar ofta bra i samband med kontrastering för att få en 
förståelse även för vad saker och ting inte är. Slutligen, kontrasteringen, 
generaliseringen och separationen fungerar samtidigt och utgör en helhet så uppträder 
fusion. Det är då barnet förstår vad grön är och kan använda sig av begreppet i nya 
situationer. Eller som Marton uttrycker det:  
 

all of this is in accordance with our basic assumption that learning to a 
considerable extent amounts to learning to discern how something we encounter 
differs from other thing. Enabling the learners to experience important 
differences- through introducing things that differ from each other in relevant 
aspects, while they are the same in other respects- means making it possible for 
them to learn what they are expected to learn. (Marton 2009). 

 
 

Inom matematiken finns två ganska tydliga sätt att använda variationsteorin. Man kan 
variera exempel, men hålla metoden konstant, eller man kan hålla exemplet konstant 
och variera metoden. Det är att föredra att hålla exemplet konstant om man vill att 
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eleverna skall lära sig olika sätt att räkna på: ”when the method varies and the example 
remains invariant, it is possible to learn how to solve the same example with different 
methods” (Runesson och Kullberg, in press, s. 11). 
 
.
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Del 2 METOD  
 

 
Metodval  
 

Kvalitativmetod och aktionsforskning 
 

Vi har gjort en learning study vilket är en kvalitativ studie som därför passar vårt syfte 
då vi vill urskilja vilka de kritiska aspekterna är för elever vid räkning av bråk med olika 
nämnare. Patel och Davidsson (2003) menar att syftet med en kvalitativ studie är att 
”skaffa en annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls 
när vi ändvänder kvantitativa metoder.” (s. 118).  
 
En learning study är en form av praxisnära forskning som innebär ett samarbete mellan 
forskare och den som är aktiv inom det området som beforskas, i detta fall lärare. Denna 
typ av forskning kan även benämnas som aktionsforskning. Bell (2000) poängterar att 
det finns många olika definitioner av aktionsforskning men då det gäller 
aktionsforskning inom skolan handlar det om lärare som utför forskning och att de 
lärare som deltagit i forskningen efteråt fortsätter att kontinuerligt utvärdera och 
utveckla arbetet. Aktionsforskning passar därmed bra då man har som syfte att förbättra 
verksamheten på lång sikt. Denna typ av forskning är ett angreppssätt som vill förbättra 
eller förändra ett specifikt kunskapsintresse i detta fall är det lärarna som befinner sig i 
skolan som utför forskningen och inte en utomstående forskare som genomför forskning 
på lärarna, lärarna blir snarare ett subjekt än objekt. Bell (2000) understryker att 
aktionsforskning inte skall betraktas som en metod utan skall snarare ses som ett 
angreppssätt som passar bra för utbildare då det oftast är de som genomför learning 
studies. Aktionsforskning syftar till att ge förståelse och förbättring av en konkret 
verklighet. Hon framhåller även att en viktig egenskap hos aktionsforskning är att 
uppgiften inte är slut bara för att projektet är det.  
 

Aktionsforskningens i grunden praktiska och problemlösande natur gör den attraktiv för praktiskt 
inriktade forskare som identifierar ett problem under loppet av sitt arbete och som kan se värdet 
med att undersöka problemet och om möjligt även förbättra den situation där problemet finns. 
(Bell, 2000, s. 14) 

 
Att lärare skall bli mer professionella och mer aktiva inom forskning är något som 
efterfrågas idag och därmed blir vårt metodval relevant. Carlgren (1999) diskuterar 
bland annat att lärare ofta betraktas som ”conservative and unwilling to change” 
(Carlgren, 1999, s. 44). Forskning som bedrivits inom skolan har enligt Carlgren 
fokuserat på vad skolan inte är och reformer har bidragit till ”a description of teachers, 
and teacher’s professional knowledge, as defective” (Carlgren, 1999, s. 44). För att 
undvika detta skulle lärare då kunna bli mer involverade i själva forskningsprocessen. 
Stiegler och Hiebert (1999) anser därför att för att undervisningen skall förbättras måste 
fokus snarare vara på undervisningen än på individuella lärare och de poängterar att 
såväl skolledning som föräldrar skall vara med i förbättringen av skolan och 
undervisningen, men att:  
 

teachers must be the primary driving force behind change. They are best positioned to 
understand the problems that students face and to generate possible solutions. In fact, 
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almost all successful attempts to improve teaching have involved teachers working together 
to improve students’ learning (Stiegler och Hiebert, 1999, s. 135) 

 

Learning Study 
 

En learning study har många likheter med en lesson study men fokuserar inte på 
generell problematik som hur man kan väcka elevers intresse utan fokuserar mer på 
undervisningen av något specifikt. En learning study använder sig även av 
variationsteorin och då lektionen planeras fokuserar man på vad som skall varieras för 
att eleverna skall få syn på det som krävs för att de skall förstå lärostoffen. Till skillnad 
från lesson study är ibland även en forskare involverad och arbetet är då inte helt 
lärarstyrt. Liksom en lesson study börjar en learning study vanligtvis med att ett 
problemområde identifieras, något som lärare tidigare upplevt vara problematiskt 
(Runesson, 2008). Lärarna diskuterar därefter tillsammans hur de kan undervisa kring 
det valda problemområdet på bästa sätt. Därmed har en learning study sitt ursprung i 
lesson study, och syftet med den är enligt Holmqvist (2006) att förbättra undervisningen 
och underlätta elevers lärande. Runesson (2008) summerar learning study som att 
 

[it] centres on the object of learning, is grounded in a theoretical framework, and 
emphasizes the learning problems of the students. It is a systematic planning process of 
reflection and revision, and entails follow-up and feedback […] it is not the lesson per se 
that is in focus, but rather the students’ possibilities for learning during the lesson (s. 153-
154).  

 
Forskare och lärare arbetar ofta gemensamt i en learning study med att på olika sätt 
identifiera de aspekter som är kritiska för att förstå ett lärandeobjekt, för att förstå 
relationen mellan “what is taught and learned?” (Runesson, 2008, s. 154). En skillnad 
från vanlig undervisning är att eleverna vet att det förtest de gör är till för att kartlägga 
de svårigheter de har kring lärande objektet och att det är deras svårigheter som hjälper 
oss att kartlägga vilka aspekter som är kritiska för det valda lärandeobjektet. Det är 
därmed inte eleverna som bedöms utan lärarnas förmåga att nå ut till eleverna, att få 
budskapet att gå fram helt enkelt, men även att identifiera problemområden där läraren 
har lagt fram något på ett sådant sätt att detta har missuppfattats av eleverna. En 
learning study cykel genomgår minst 11 steg i en följdordning vilken utifrån 
(Holmqvist, 2002) beskrivs nedan.  
 

1. Val av lärandeobjekt  
Förtest  

2. Kartläggning av förtest 
Ämnesdidaktiska studier 

3. Planering av lektion 1 
4. Lektion 1 genomförs  

Dokumenteras med videokamera 
5. Analys av lektion 1  

Planering lektion 2 
6. Lektion 2 genomförs i ny elevgrupp (förkunskaper redan kartlagda) 

Dokumenteras med videokamera 
7. Analys lektion 2 

Planering lektion 3 
8. Lektion 3 genomförs i ny elevgrupp 
9. Dokumenteras med videokamera 
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10. Analys av lektion 3 
Alla tre lektionernas resultat studeras för att hitta de kritiska aspekterna i 
lärandeobjektet 

11. Eftertest genomförs 
12. Sammanfattning och skriftig dokumentation av cykeln.  

 

 
Urval  
 
Studien är ett examensarbete av två lärarstudenter vid högskolan i Skövde, vi har båda 
inriktning på matematik men på olika stadium inom skolan. Det urval som har gjorts i 
studien är av praktiska skäl beroende på den verksamhetsförlagda utbildning, VFU som 
vi har gjort på olika stadium inom skolan. Eftersom vi har varit på en skola med elever 
mellan 6-12 år och på ett högstadium där eleverna är 13-15 år gamla valde vi att utgå 
från uppnåendemålen i kursplanen för matematik som finns i åk tre, sex och nio. 
Eleverna i årskurs tre och sex skall under förra året ha uppnått de målen som hörde 
deras årskurs till och eleverna i årskurs nio skall vid nästa terminsslut ha uppnått målen 
för årskurs nio. Vi har använt oss av en tillgänglig grupp (Patel och Davidsson, 2003) då 
dessa klasser fanns på våra VFU skolor. De tre grupperna är heterogena vad gäller ålder 
och kön men de är alla homogena vad gäller födelseår inom sin egen grupp. Gruppernas 
storlek varierade beroende på hur stor klassen var.  

 
Genomförande 
 
I denna studie jämförde vi elever i olika årskurser kring samma lärandeobjekt. Ålder kan 
naturligtvis påverka hur lärostoffet presenteras, men även hur det mottas av eleverna. 
Runesson och Mok (2005) gör en jämförelse mellan hur bråk med olika nämnare 
undervisas i Hong Kong och Sverige. I Hong Kong var eleverna tre år yngre när de fick 
detta lärandeobjekt presenterat för sig än de svenska eleverna. De hävdar att det är 
“most likely that the age of the pupils affects how they deal with the mathematics 
content. One might expect a tendency towards simplification by teachers of younger 
pupils” (Runesson och Mok, 2005, s. 12). Men överraskande nog finner de i denna 
studie att detta inte är fallet. De yngre eleverna i Hong Kong presenteras: ”a space of 
learning consisting of many simultaneous dimensions of variation was afforded to the 
learners, whereas for the older Swedish pupils dimensions of variation were brought out 
in sequence” (Runesson och Mok, 2005, s. 12). Detta implicerar att sättet vi närmar oss 
yngre elever på är kulturellt betingat och inte direkt relaterat till vad en elev kan lära sig 
vid en viss ålder. Vilket indikerar att det är möjligt att genomföra en learning study i 
olika åldrar och att just åldern i sig inte är en faktor som gör att det inte går att 
genomföra en sådan studie.  
 
Vi började med att välja ett lärandeobjekt, bråk med olika nämnare därför att vi såg det 
som intressant att i olika årskurser se om de har olika förståelse för ett område i 
matematiken som ofta förknippas som svårt eller om det är samma kritiska aspekter i 
oavsett årskurs. För att få en förståelse av vad det är elever brukar ha svårt med valde vi 
att läsa in oss på ämnet innan vi konstruerade förtesten. Vi konstruerade först ett förtest 
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till årskurs 4 (se bilaga 1) och ett liknande till årskurs 6 där vi lagt till eller ökat 
svårighetsgraden hos vissa uppgifter. Efter att ha genomfört dessa förtest insåg vi att vi 
lagt oss på en för grundläggandenivå med sexorna och vi fick därför konstruera 
ytterligare ett förtest till dem (se bilaga 2). Vid konstruktion av förtest 2 till sexorna 
utgick vi och förenklade vi det förtest vi konstruerat till årskurs 9 (se bilaga 3). Vi har 
vid konstruktion av förtesten utgått från ett förtest som använts i en tidigare kurs under 
lärarutbildningen men gjort om det för att det skulle passa vårt syfte.2

                                                 
2 Ulla Runesson, föreläsning vid Högskolan i Skövde matematik i tidiga åldrar 15hp, februari 2009 
 

 (se bilaga 5) 
 
När vi mötte klasserna första gången presenterade vi oss själva, vad vår studie syftade 
till samt hur den skulle genomföras. Vi lämnade även ut ett informationsblad gällande 
studien till eleverna och deras vårdnadshavare vilken innehöll en svarstalong där 
vårdnadshavarna fick välja mellan att låta eleverna delta i lektionen framför 
videokameran eller inte (se bilaga 6). 
 
Efter att ha rättat och analyserat förtesten i åk 4 för att se vad och varför de inte förstod 
och hur vi på bästa sätt skulle kunna lära ut detta till dem började vi designa den första 
lektionen i learning study cykeln. Vi utgick från de delar kring bråk som vi tagit upp i 
förtestet för att se vad det var eleverna kunde, vad de inte kunde samt varför de inte 
kunde det. Utifrån detta försökte vi se vad vi skulle betona under lektionen, vilka de 
kritiska aspekterna var. Efter att ha genomfört lektionen och eftertestet, som var 
identiskt med förtestet, i årskurs 4 analyserades dessa för att se vad som kommit fram 
och inte, vilka förändringar eller justeringar som skulle kunna behövas och även hur de 
delar vi valt att hålla konstanta eller varierande haft betydelse vid genomförandet av 
sexornas lektion. Under tiden vi analyserade fyrornas lektion lämnade vi ut det första 
förtestet till sexorna där vi upptäckte att den låg på en för enkel nivå, och vi var därför 
tvungna att konstruera ett nytt förtest. Vi utgick från det förtest vi konstruerat till 
årskurs nio men förenklade eller plockade bort vissa uppgifter. Efter att ha analyserat 
det första och det andra förtestet insåg vi att vi var tvungna att börja om med 
planeringen av lektionen, vi kunde plocka vissa delar ur lektion ett men den låg på en 
mycket grundläggande nivå vilket vi utifrån första förtestet sett att sexorna redan 
passerat. Fyrornas lektion har utgjort en grund av metoder vid planering av lektion två 
och tre men då fyrorna behövde en grundläggande genomgång av bråk i allmänhet har 
vi inte kunnat bygga på lektion ett och förbättra den. När vi slutligen analyserat 
sexornas förtest och konstruerat en lektion som skulle passa deras kunskapsnivå utifrån 
de aspekter vi ansåg vara kritiska genomfördes lektionen. Därefter genomfördes ett 
eftertest som var identiskt med förtestet. Efter genomförande och analys av lektion 2 där 
vi försökte identifiera ytterligare kritiska aspekter, planerade vi niornas lektion, lektion 
3 utifrån det förtest vi lämnat ut till dem och utifrån erfarenheter från lektionen i årskurs 
sex. Vi genomförde sedan lektionen i årskurs nio. Cirka en vecka senare lämnades 
eftertestet ut. Niornas eftertest var lite modifierat från förtestet då vi valde att lägga till 
att de skulle ange svaret i bråkform på uppgift 2 och uppgift 4 som båda var addition av 
bråk med olika nämnare, för övrigt var alla uppgifter identiska med förtestet. Efter att ha 
genomfört hela learning study cykeln med förtest, lektioner, eftertest och analyser 
började vi skriva resultatet och vi valde även att jämföra lektionerna för att se om det är 
samma kritiska aspekter i både fyran, sexan och nian eller vad det är som skiljer dem åt. 
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Analys 
 
Vår analys utgick tills stor del utifrån de tre olika typerna av lärandeobjekt som 
Holmqvist (2006) beskriver nämligen intentionellt lärandeobjekt, iscensatt 
lärandeobjekt och erfarit lärandeobjekt och utifrån dessa strukturerade vi vårt resultat. 
Det intentionella lärandeobjektet var det vi ville att eleverna skulle lära sig, den tanke vi 
hade innan lektionen och detta analyserades utifrån förtesten. Det iscensatta 
lärandeobjektet var själva undervisningen som vi analyserade genom att titta på de 
filmade lektionerna och där vi fokuserade på att finna kritiska aspekter och 
möjliggörande till lärande för eleverna. För att ytterligare tydliggöra och kunna 
analysera det iscensatta lärandeobjektet så transkriberade vi lektionerna. Det erfarna 
lärandeobjektet var vad eleverna verkligen lärde sig och för att se det så analyserade vi 
elevernas eftertest. För att få fram vilka aspekter som vi ansåg kritiska vid undervisning 
av bråk med olika nämnare gjordes en jämförande analys av förtest, lektion och 
eftertest. För att få möjlighet att komma åt och kunna identifiera dessa kritiska aspekter 
fokuserade vi under lektionerna på variationsteorin genom att hålla vissa saker 
konstanta medan vi varierade andra. 
 
Vi har valt att analysera förtesten, lektionerna och eftertesten dels separat men även 
övergripande. Stor del av vår analys har skett under själva datainsamlingen. Första 
analysen genomfördes efter fyrornas förtest, sedan en första analys av fyrornas lektion 
och sedan en analys av deras eftertest följt av en mer övergripande analys av hela första 
cykeln. Exempelvis har vi hos vissa elever jämfört vad de svarat på en fråga under 
förtestet med vad de svarade på eftertestet för att se på vilket sätt lektionen förändrat 
deras svar, om vi har kommit åt en kritisk aspekt. Utifrån denna analys konstruerades 
nästa cykel. Samma process upprepades sedan med sexorna i cykel 2 och niorna i cykel 
3. Denna analysprocess genomförde vi tillsammans i samråd med våra handledare på 
våra VFU skolor. Efter alla tre cyklerna var genomförda så gjorde vi en mer 
övergripande analys av alla tre cyklerna. 
 
De som var med vid både förtestet, under lektionen och på eftertestet räknas till vår 
undersökningsgrupp, övriga räknas som bortfall. I åk fyra räknades två av femton elever 
som bortfall då de inte gjort eftertestet, i åk sex räknas två av nio elever som om bortfall 
då de inte gjorde förtestet men var med på lektionen och gjorde eftertestet och slutligen 
i åk nio räknades tre av nitton elever som bortfall. En av dem var inte närvarande vid 
lektionen och två gjorde inte eftertestet. Vid analysen av resultatet är det nämligen 
viktigt att eleverna deltar vid alla tre momenten. Vi kommer inte att använda oss av vad 
Patel och Davidsson (2003) kallar för internt urval vilket betyder att man räknar bort de 
uppgifter eleverna inte svarat på. I vår studie kommer obesvarade uppgifter att räknas 
som fel och inte ge några poäng, i övrigt kommer varje fråga som är helt rätt att ge ett 
poäng. 

 
 
Trovärdighet  
 
Enligt Patel och Davidson (2003) handlar validitet i en kvalitativ studie om att göra en 
trovärdig tolkning och om forskaren fångar det som är mångtydigt och kanske 
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motsägelsefullt. Vid genomförandet av lektionerna var vi båda med, en för att 
genomföra lektionen och en för att observera och för att föra anteckningar under tiden 
För att höja studiens trovärdighet har vi analysera materialet både tillsammans med 
varandra och till viss del tillsammans med våra handledare på vfu skolorna som har gått 
en learning study utbildning. Om vi skulle genomföra studien en gång till med samma 
elevgrupper skulle vi troligtvis inte få samma resultat då de kan ha blivit mer 
undervisade i ämnet eller av någon annan anledning svara annorlunda på eftertestet. Vid 
genomförande av studien med tre andra studiegrupper skulle vi troligtvis inte heller få 
samma resultat då det beror på individerna som är med i studien och vilka förkunskaper 
de har. Att vi valde att använda oss av elever som var åldershomogena i de olika 
grupperna gjorde att de troligtvis har fått samma undervisning och fått möjlighet att lära 
sig samma saker, därmed inte sagt att de lärt sig samma saker. Eleverna inom gruppen 
har då större möjlighet att ligga på en likvärdig kunskapsnivå än om vi hade valt 
åldersheterogena grupper. Det faktum att det är människor vi arbetar med gör att 
sinnesstämningen kan påverka utfallet precis som händelser runt omkring, före och efter 
har påverkan på hur resultatet blir. Hade vi genomfört delar av studien vid ett annat 
tillfälle hade vi kanske inte fått samma resultat som det vi fått idag. 
 
Vi har även valt att, som Patel och Davidsson (2003) kallar det, lagra verkligheten vilket 
vi har gjort genom att filma genomförda lektioner. Vi valde att lagra verkligheten för att 
underlätta arbetet vid analys och för att vi skulle kunna gå tillbaka och se om vi hade 
fått en korrekt uppfattning. Patel och Davidsson menar även att man kan använda den 
lagrade verkligheten för att kontrollera interbedömarreliabiliteten. Att vi tillsammans 
rättat och analyserat både för- och eftertesten gör studien mer trovärdig då vi båda varit 
delaktiga och bidragit med våra åsikter och analyser vid diskussion av svaren på för- 
och eftertest. Vi har även tillsammans analyserat de genomförda lektionerna för att se 
vad det var i lektionerna som gjorde att eleverna fick möjlighet att lära sig det vi utifrån 
förtesten tolkat som kritiska aspekter. Enligt Patel och Davidson ökar trovärdigheten om 
flera forskare studerar samma sak, därför har vi även tagit del av annan forskning kring 
ämnet vilket är presenterat i bakgrunden. De framhåller även att i kvalitativa studier 
behöver inte de olika forskarna komma fram till samma sak utan det är istället så att en 
variation kan berika studien. 

 
Forskningsetik 
 

 
Vi har i vår studie utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer och de fyra 
huvudkraven som ställs på forskning. (Vetenskapsrådet, 2002) 
 

• Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet, 2002 s. 7) För att 
tillgodose informationskravet skall forskaren informera samtliga 
undersökningsdeltagare om deras roll i projektet och vilka villkor som gäller för 
deras deltagande. Detta gjorde vi genom att vid introduktionen av studien genom 
att berätta om syftet med den, hur den skulle gå till praktiskt sett och genom att 
lämna ut ett informationsblad där även målsman var tvungen att godkänna 
elevens medverkan då eleverna är under 15 år. Informationen på detta 
informationsblad måste enligt vetenskapsrådet omfatta alla de inslag i den 
aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka 
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undersökningsgruppens villighet att delta. Vi klargjorde även att de uppgifter 
som samlas in endast kommer att användas i forskningssyfte (se bilaga 6). 
 

• Samtyckeskravet: Eftersom eleverna som medverkade i studien var under 15 år 
behövdes målsmans godkännande för att eleverna skulle få delta i studien. 
Samtyckeskravet säger även att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan.” (Vetenskapsrådet, 2002 s. 9). Detta tillgodosågs 
genom att om någon skulle välja att inte medverka så skulle inte resultaten på 
genomförda test räknas eller så skulle de få en annan uppgift att arbeta med 
utanför klassrummet under tiden studien genomfördes. Eleven skulle inte 
utsättas för påtryckningar eller påverkan och det skulle inte heller innebära några 
negativa konsekvenser för eleven som person.  
 

• Konfidentialitetskravet: Uppgifter om identifierbara personer avrapporteras på 
ett sådant sätt att enskilda människor inom studien inte kan identifieras av 
utomstående.  

 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002 s.12). 
 

Vi har med hänsyn av detta och av hänsyn till personerna i studien valt att vid 
använda oss av påhittade namn samt att inte skriva ut vem det är som säger vad 
vid användandet av citat, vi har istället valt att endast använda oss av lärare och 
elev.  
  

• Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål”. (Vetenskapsrådet, 2002 s. 14). De uppgifter 
som framkommit kring enskilda individer vid insamlande av material Uppgifter 
för forskningsändamål så som för- och eftertest kommer att förstöras efter 
studiens slut och får inte användas eller utlånas för kommersielltbruk eller andra 
icke-vetenskapliga syften menar Vetenskapsrådet (2002).  
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Del 3 RESULTAT 
 
Lektion 1 i årskurs fyra  
 

Planering av lektion 1/ Intentionellt lärandeobjekt i årskurs fyra 
 

Eleverna i årskurs fyra har inte tidigare arbetat med bråk i matematiken, någon kan ha 
stött på det men de hade inte kommit dit i undervisningen än. Vi kunde utifrån förtestet 
se att eleverna inte visste vad ett bråk är, hur man skriver det och hur det utläses, därför 
behövde vi börja med att gå igenom detta. Vi kunde även se att de inte hade förståelse 
för att delarna av helheten måste vara lika stora, de delade upp helheten i olika bitar 
istället. När vi kom till att jämföra bråk och storleksordna kunde vi se att eleverna 
behövde hjälp med att skapa olika strategier för att jämföra och storleksordna bråk och 
de behövde därför även förstå täljaren och nämnarens betydelse i ett bråk. När eleverna 
skulle räkna bråk av antal blev det svårare för dem, vi kunde av förtestet utläsa att vi 
grundligt behövde gå igenom hur man räknar bråk av antal. När eleverna skulle se med 

vilket bråk ( )
6
1,

4
1,

3
1,

2
1  som David fick flest respektive minst kolor om han hade 12 

från början var det endast en elev som hade rätt på uppgiften och den eleven hade 

utvecklat en strategi där exempelvis en av tre kolor räknades, eleven kunde se att 
2
1  

betydde att David fick hälften av kolorna och att han vid 
6
1 endast fick två kolor. Det 

som eleverna generellt trodde i denna uppgift var att desto högre tal nämnaren har desto 
fler kolor får man och tvärtom. Denna uppgift tydde alltså på att vi återigen måste 
trycka på täljaren och nämnarens betydelse och vad de har för förhållande till varandra.  
 

Iscensatt lärandeobjekt/genomförande av lektionen i årskurs fyra. 
 

För att komma in på ämnet bråk ville vi inleda med ett exempel ur verkligheten där det 
inte blev som det skulle. Detta ville vi göra för att visa eleverna att det är viktigt att 
kunna räkna med bråk och att det är nödvändigt att veta hur det fungerar. Vi valde 
därför att inleda med Ingmar Ingo Johansson och varför det är viktigt att kunna räkna 
med bråk. 
 

Lärare: Idag så ska vi prata om bråk med olika nämnare. Så jag tänkte börja med att 
inleda med Ingmar, Ingo Johansson, vet ni vem det är?  
Elever: Nej 
Lärare: Boxaren, som blev världsmästare 1959 […] Det var ju så att när han blev 
världsmästare 1959 så blev han ansikte för en dricka som heter Ingo. Idag heter den 
Zingo, men då hette den Ingo. Och han blev erbjuden en tredjedel av vinsten, av 
förtjänsten för den här drickan. Men då sa Ingo att nej nej nej, jag ska minst ha en 
fjärdedel.  
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I slutet av lektionen hoppas jag att vi tillsammans ska kunna reda ut, tjänar han mest 
på att få en tredjedel eller en fjärdedel. [Läraren skriver upp på tavlan: Ingo: tjänar 

han mest på 
3
1

eller 
4
1

?] Vi återkommer till den frågan sen… 

 

Definition av bråk, täljare och nämnare  
 

Att dela en pizza på hälften var något som alla elever utom en kunde men när vi gick 
över på uppgift två (bilaga 1) där en del gick ut på att eleverna skulle skriva en fjärdedel 
med siffror så svarade de istället 4, det kan bero på att de tolkade det som hur många 
delar pizzan var indelad i sammanlagt. Det vi behövde ta upp på lektionen var vad ett 
bråk är, hur man skriver det och hur det utläses. Därför valde vi att börja med att ett 
bråk innefattar en täljare, en nämnare och ett bråkstreck. För att eleverna skulle få 
klarhet i vad täljare och nämnare har för betydelse i ett bråk så valde vi att definiera 
dem på tavlan. Läraren definierade täljaren som så många delar av helheten som avses 
och nämnaren som så många delar helheten är indelad i. Efter att vi hade skrivit upp 
definitionen på tavlan så övergick läraren till att prata om olika helheter. 
 

Olika helheter 
 

Vi valde att hela tiden visa olika exempel på helheter när vi räknade med bråk, vi höll 
de geometriska figurernas storlek och färg konstant men vi varierade vad de olika 
delarna var värda i exemplen, alltså nämnarens betydelse. Anledningen till att vi valde 
att hålla färg och form konstant är att vissa elever har lättare att lära sig med hjälp av 
färger samt att det underlättade för oss när vi sedan skulle jämföra bråk med varandra. 
Vi gick sedan igenom att en helhet kan se ut på många olika sätt och ha flera olika 
former.  
 

Lärare: Då ska vi se vad en helhet kan vara då. En helhet kan se ut på många olika 
sätt. Det kan vara en kvadrat. Det kan vara en rektangel. Eller så kan det vara en 
triangel. Eller en cirkel. [Läraren sätter under tiden upp en rosa kvadrat, en gul 
rektangel, en blå cirkel och en grön triangel på tavlan] Det är de fyra exemplen som 
jag kommer använda idag. Men helheten kan vara ett hjärta, en stjärna, eller den kan 
egentligen se ut hur som helst. Det viktiga är […] 
Elev: att för att en helhet kan vara hela det här rummet? 
Lärare: Ja… 
Elev: Att helheten är väl bara så att den är hel? Till exempel ifall man klipper i en 
cirkel, då är det ju ingen helhet  
Lärare: Ah… Det man börjar räkna med är en helhet. 
Elev: Men ifall jag då klipper i den här då är det ju ingen helhet längre  
Lärare: Inte om det är cirkeln vi utgår ifrån 
Elev: Ah, men cirkeln är ju en helhet då  
 

Att en elev tog upp att för att det skall vara en helhet så måste den vara hel tror vi kan 
vara en kritisk aspekt som vi kunde identifiera utifrån lektionen då eleverna kunde ha 
missuppfattat att en halvcirkel inte kan vara en helhet eftersom den inte är hel. Eleven 
hjälpte oss här att peka på att helheten är det man utgår ifrån. Här kan man utifrån detta 
resonemang anta att eleverna förstår vad en helhet innebär när både täljaren och 

nämnaren är 1 (
1
1 ). 
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Att dela in helheten 
 

Under förtestet hade eleverna generellt svårt att förstå att helheten måste vara indelad i 
lika stora delar och att det är rektangeln som är helheten. Det vi under lektionen 
behövde trycka på här var att delarna av helheten måste vara lika stora. För att gå vidare 
från hur olika helheter kan se ut så tog vi upp hur man delar in helheten i lika stora 
delar. Läraren satte upp ytterligare en rosa kvadrat, en gul rektangel, en blå cirkel och en 
grön triangel på tavlan men delade i två lika stora delar. Vi utgick ifrån samma helhet 
som vi gjorde från början för att eleverna skulle känna sig trygga i det och fortsatte med 
att repetera nämnarens betydelse, så många delar som helheten är indelad i och läraren 
frågade eleverna  
 

Elev: Om man delar de två då är det fortfarande två helheter. Man har delat en så det 
är två  
Lärare: Nu förstår jag inte riktigt? 
Elev: Den där gula där. Du har ju delat den på mitten där. Den ena där. Då blir ju 
den en helhet.  
Lärare: Men då får man titta på vad man utgår ifrån från början. Och vi utgår ifrån 
att de här två tillsammans är en hel. Och då tar vi att helheten var indelad i två och 
om vi skulle räkna båda de här som täljaren. Så många delar helheten avser. Och om 
vi avser båda de här. Vad ska det stå som täljare då. 
Elev: Två 

 
Här ser vi att eleverna har svårt att förstå att delarna utgår från samma helhet och inte 
bildar varsin ny helhet när de delas. De har ännu inte förstått relationen mellan täljare 
och nämnare och vet inte hur de skall förhåll sig till att nämnarens värde förändrades.  
 

En hel 
 

För att fortsätta med vår utgångspunkt, helheten, så var det bra om eleverna vet hur man 
ser och hur man skriver en hel i bråkform. Om de inte vet hur helheten ser ut kan det 
vara svårt att förstå hur delarna ser ut. Detta försökte vi förmedla genom att skriva olika 

bråk på tavlan (
6
6,

5
4,

2
2,

1
1 ) och sedan be en av eleverna att komma fram och sätta ett 

kryss under de bråk som är lika med en hel. Eleven kommer då fram och sätter ett kryss 

under
2
2  och 

6
6  varpå läraren undrar varför eleven skulle göra på detta sätt och eleven 

svarar att det är för att de är lika och menar då att både täljaren och nämnaren har 
samma värde. Läraren fortsätter sedan med att fråga resten av klassen om det var någon 
annan som skulle göra på något annat sätt och en elev svarar att det även ska vara ett 
kryss under ettorna. Eftersom vi nu har gått igenom vad en hel är så väljer vi att fråga 
varför inte tre femtedelar är lika med en hel för att se om de både förstår varför olika 
bråk är lika med en hel och varför de inte är det. Vi kan av elevernas svar tro att de 
förstår detta då de svarade att det är för att det är två olika tal och de menar då att 
täljaren och nämnaren är olika mycket värda.  
 

Delarnas värde 
 

Läraren har nu gått igenom att helheten kan se olika ut, hur man delar in helheten i delar 
och vad en hel är, det var därför dags att ta reda på hur man vet hur mycket en del är 
värd. För att eleverna inte skulle tro att delarna hade olika namn beroende på vilken del 
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läraren pekade på först poängterades det att varje del i det här exemplet var värd en 
tredjedel och att för att det skall bli två tredjedelar så måste man addera en tredjedel av 
helheten med en annan tredjedel av helheten.  
 

Lärare: Varför kunde jag säga att de här är indelade i tredjedelar, någon som vet? 
Elev: De är uppdelade i tre delar 
Lärare. Och om jag utgår ifrån helheten här och bara räknar en del. Hur mycket är 
den värd då [pekar på en del av helheten], hur skriver man? 
Elev: En tredjedel 
Lärare: En tredjedel. Hur mycket är bara denna biten värd? [pekar på en annan del 
av helheten] 
Elev: En tredjedel 
Lärare: Och hur mycket är denna biten värd? [pekar på ytterligare en del av 
helheten] 
Elev: En tredjedel 
Lärare: Om jag skulle säga att vi räknar två av de här delarna, hur mycket är de 
tillsammans värda då.  
Elev: Fyra 
Lärare: Kan du komma och visa hur du skulle skriva 

[Elev skriver 
4
1

på tavlan] 

Lärare: En fjärdedel, är det någon som tänker på något annat sätt? 
Elev: [ohörbart] 
Lärare: Kan du komma fram och visa hur du tänker? Om vi räknar två stycken, hur 
mycket är de två värda tillsammans 

[Elev skriver 
3
2

] på tavlan 

Lärare: Nu har vi fått två olika förslag, en fjärdedel eller två tredjedelar. Om vi går 
och tittar här vad betyder nämnaren, så många delar helheten är indelad i. Hur 
många delar är helheten indelad i? 
Elev: Tre 
Lärare: den är indelad i tre ja, som här. Då tittar vi på täljaren, så många delar 
helheten avser. Och jag sa ju att, hur många sa jag att vi skulle räkna? 
Elev: Två 
Lärare. Två, då blir ju alltså täljaren en tvåa. Håller ni med mig? Hur hade det varit 

med 
4
1

. Hur hade den behövt se ut då? 

Elev: Fyra delar. 
Lärare: Fyra delar. Skulle den kunna se ut såhär [Läraren visar upp en rosa kvadrat 
indelad i fjärdedelar]. Och hur många av de här fyra delarna skulle vi räkna om vi 
använde det exemplet. 
Elev: En. 
 

En elev svarar att om jag räknar två delar av helheten så får jag fyra och när läraren ber 
honom att komma fram och skriva hur han menar så skriver han en fjärdedel i bråkform. 
För att komma ifrån denna missuppfattning frågar läraren klassen om det är någon som 
skulle göra på något annat sätt och en annan elev kommer fram och skriver två 
tredjedelar i bråkform. Utifrån de två förslag som vi fått går vi genom vad det är täljaren 
och nämnaren avser för att se vilket av bråken i exemplet som passar in på en tredjedel 
adderat med en tredjedel, alltså två tredjedelar. Eftersom möjligheten nu gavs att 
jämföra dessa bråk och se till vad täljaren och nämnaren stod för i respektive bråk och 
sedan praktiskt jämföra dem med hjälp av bilder tror vi ökade förståelsen vad gäller 
addition av bråk ur samma helhet.  
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Jämföra bråk 
 

När eleverna på förtestet skulle storleksordna hade endast en elev rätt, resterande elever 
som svarade på frågan hade tittat på nämnaren och sedan börjat med det bråk där 
nämnaren hade lägst siffra och sedan hade de tittat på täljaren i bråken och placerat de 

med minsta täljaren först 
4
2,

3
2,

4
1,

3
1,

2
1 . De hade inte förståelse för att 

2
1 och 

4
2  är värda 

lika mycket. Det vi behövde arbeta med utifrån detta var att skapa olika strategier för att 
jämföra och storleksordna bråk och eleverna måste därför även förstå täljaren och 
nämnarens betydelse i ett bråk. När vi gått igenom delarnas värde och även kommit in 
på att jämföra bråk valde vi att fortsätta med storleksordning av bråk med varierad 
nämnare. Vi började med att skriva några exempel på bråk med varierad nämnare vilka 

vi valde att använda oss av i exemplet med storleksordning (
6
1,

5
1,

3
1,

2
1,

1
1 ). Vi inledde 

med att fråga om bråken stod i storleksordning vilket eleverna inte ansåg att de gjorde. 
Vi frågade då hur vi skulle skriva dem för att de skulle stå i storleksordning där vi 
började med det minsta bråket.  

Lärare: Om jag skriver några tal här [skriver 
6
1,

5
1,

3
1,

2
1,

1
1

  ] Står de i 

storleksordning? 
Elever: näee… 
Lärare: Inte, hur skulle man kunna skriva om man börjar med det minsta talet. 
Storleksordna. 
Elev: Sjättedelen 
Lärare: Är sjättedelen störst? 
Elever: Näe.. 
Lärare: Är sjättedelen minst? Är det någon som skulle kunna komma fram och visa 
hur ni vet att en sjättedel är minst eller störst om man jämför här.  
[…] 
Lärare: Hur vet vi att en sjättedel är störst eller minst om vi jämför.  
Elev: En hel 
Lärare: En hel. Om vi jämför en hel och en sjättedel, hur vet vi? […] 
[Eleven ritar upp en rektangel som han delar in i sjättedelar och en rektangel som är 
”hel”] 
Elev: […]Det blir mindre för det är mindre bitar än en hel.  
Lärare: Ok, och då menar du att den här delen är mindre än den? 
Elev: En sjättedel är mindre än hel 
Lärare: är mindre än hela denna. Är vi överrens? 
Elever: Ja… 
Lärare. Hur skulle de här stå istället om vi skulle börja med det minsta och avsluta 
med det största. 
Elev: Först sexan, sen femman.. Först ett delat… Det största talet är mindre… 
Lärare: Det största talet är minst? Du menar av nämnarna, för de är indelade i fler 
delar? 
 

En elev föreslog att vi skulle jämföra bråken med en hel för att se vilket bråk som är 
minst, om man delar en hel i så många delar som nämnaren avser så kan vi se att i 
rektangeln som eleven målar på tavlan och delar in i sjättedelar så blir det mindre bitar 
ju fler gånger man delar på dem, alltså beroende på hur stor nämnaren är. En rektangel 
delad i sex delar har alltså mindre men fler bitar än en rektangel som är hel om man 
utgår från samma helhet. Elevens slutsats blir alltså att desto högre nämnare talet har 
desto mindre värt är det och därför skall talet med störst nämnare stå först om täljaren är 
ett, vilket vi har utgått från i detta exempel där vi enbart valt att variera nämnarna.  
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Helheten som ett antal  
 

När det gällde bråk där helheten motsvarar ett antal och inte en mer sammanhängande 
enhet som en pizza eller en rektangel var det endast tre elever som klarade detta. En av 
eleverna hade kommit på en strategi för räkning av bråk med antal, eleven kollar på 

bråket (
3
1 av 12 kolor) och räknar i det här fallet en av tre kolor för att få fram att svaret 

blir fyra kolor. De två andra eleverna tänkte att de skulle ha tre högar med lika mycket i 
varje hög och såg då att det blev fyra kolor i varje hög. Eftersom endast 3 av 13 elever 
klarade detta behövde vi under lektionen grundligt gå igenom hur man räknar bråk av 

antal. På den uppgift där eleverna skulle se med vilket bråk ( )
6
1,

4
1,

3
1,

2
1 som David fick 

flest respektive minst kolor om han hade 12 kolor från början var det endast en elev som 
hade rätt på denna uppgift. Det var den eleven som utvecklat en strategi där exempelvis 

en av tre kolor räknades som hade rätt, eleven kunde se att 
2
1  betydde att David fick 

hälften av kolorna och att han vid 
6
1 endast fick två kolor. Det som eleverna generellt 

trodde i denna uppgift var att desto högre tal nämnaren har desto fler kolor får man och 
tvärtom. Denna uppgift sa alltså att vi återigen måste trycka på täljaren och nämnarens 
betydelse. I en av uppgifterna där Lisa hade fått sex presenter på sin födelsedag och 

eleverna skulle ringa in 
3
1 av presenterna var det tre elever som utvecklat en strategi 

löste uppgiften men ytterligare tre elever löste uppgiften genom att subtrahera täljaren 
och nämnaren (1-3=2). Uppgiften var alltså konstruerad så att en tredjedel av de sex 
presenterna vilket blir två presenter även gick att räkan ut genom att subtrahera täljare 
och nämnare. Dessa tre elever hade svarat rätt på frågan och har därför fått poäng för 
den men de har inte förståelse för hur man egentligen räknar ut det. Återigen kunde vi 
se att det var täljaren och nämnarens betydelse som behövde poängteras och vad de har 
för förhållande till varandra.  
 
Läraren fortsatte lektionen med att förklara att helheten inte behöver vara indelade i 
kontinuerliga- och diskreta mängder utan kan även vara ett antal av något. Läraren 
började med att rita tolv kryss på tavlan som fick symbolisera det antal kolor som David 
hade och fortsatte med att fråga eleverna hur många kolor David hade ätit om han hade 

ätit upp 
2
1 , en elev svarar att David då har ätit upp två kolor medan en annan elev 

hävdar att David har ätit upp sex kolor men eleven ville inte komma fram och visa 
tankegången. En tredje elev stämde in och menad att hon höll med om att det blev 
sjättedelar vilket inte varit tal om innan utan det eleven innan föreslagit var sex kolor. 
Läraren går då in och läser ut bråket åt eleverna och får då istället ett svar i antal. 
 
 Lärare: Hur många kolor har han ätit upp om han ätit upp hälften? 

Elev: Sex. 
Lärare: Sex, och hur kan man visa det? Kan du komma fram och visa det? 
[Elev ringar in sex kolor i en ring] 
Lärare: Hur kan vi veta att det är just sex kolor han har ätit upp? 
Elev: […]det är en rad 
Lärare: en rad?  
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Elev: Alltså om man har ett papper och så har man ett stort så och så skulle han äta 
upp halva eller så en andradel, [pekar på rektangeln som är delad i halvor ] skulle 
han äta upp ena så skulle han ha en kvar. 
Lärare: Som jag skulle tänka så skulle jag tänka att här har vi räknat med helheter 
[pekar på kvadraterna, rektanglarna, cirklarna och trianglarna] och vi har delat 
helheten i hälften, tredjedelar och fjärdedelar. Här är ju helheten tolv stycken. Det är 
tolv kolor han har. Och nämnaren visar hur många delar vi ska dela in helheten i. 
Och helheten är ju tolv. Och vi ska dela tolv i två delar. Och hur blir det då? 
Elev: Sex. 
Lärare: Sex, och hur många av de här delarna räknar vi säger täljaren?  
Elev: Ett 
Lärare: En. Och då blir det alltså sex kolor. 

 
Eleven som kommer fram och visar sin tankegång tar hjälp av de exempel vi tidigare 
använt oss av nämligen de geometriska formerna som utgör olika helheter indelade i 
olika antal delar. Eleven hänvisar alltså till hur man skulle räkna om vi fortfarande 
räknade med pappret och att man i detta exempel skulle ha halva pappret kvar alltså 
skulle man även ha hälften av kolorna kvar nämligen sex stycken kolor. Detta gav oss 
ett alternativ till hur man kan räkna och vi valde även att ta upp hur man kan räkna med 
hjälp av den definition vi i början av lektionen gjort av täljaren och nämnarens 
betydelse. Läraren fortsatte sedan med att ta ett exempel där David hade sex kolor men 
åt upp en tredjedel och frågan var då hur många kolor David åt upp. En elev svarade då 
två stycken och kommer fram och ringar in två kolor och förklarar att han vet att det är 
två kolor för att man skall dela in alla kolorna i tre högar och räkna en av högarna. 
Läraren fortsätter sedan med samma exempel men utgår från att David äter upp två 
tredjedelar av kolorna. En elev förklarar att David då äter upp fyra kolor att man kan se 
det för att man då räknar två av högarna vi tidigare delat in kolorna i. Läraren fortsätter 
med att David äter upp tre tredjedelar av kolorna och en elev menar då att David äter 
upp alla sina kolor. Anledningen att vi på slutet valde att variera täljaren istället för 
nämnaren var för att se om de hade fått förståelse för vad som händer om man adderar 
delarna ur samma helhet med varandra vilket vi utifrån svaren kan tolka som att de 
gjort.  
 

Avslut 
 

För att knyta ihop säcken och följa upp det vi inledde med och för att få ett avslut på 
lektionen så gick vi tillbaka till exemplet med Ingo och frågade eleverna när han tjänade 
mest, vid en tredjedel eller en fjärdedel av vinsten. 

 
Lärare: Om vi tar och tittar på Ingo igen då? När tjänar han mest? Är det när han får 
en tredjedel av vinsten eller är det när han får en fjärdedel? 
Elev: En tredjedel. 
Lärare: Så när han säger att nej, nej, nej, jag ska inte ha en tredjedel, jag ska ha en 
fjärdedel, vinner han eller förlorar han pengar på det? 
Elev: Förlorar 
Lärare: Därför är det väldigt bra att man kan räkna ut bråk, annars kan man förlora 
pengar på det 
Elev: Så han visste inte vad det var? 
Lärare: Nej, och då var han världsmästare i boxning 
Elev: Han kanske fick en smäll i huvudet så han inte kom ihåg. 

 
Eleverna kan alltså efter lektionen se att Ingo tjänar mer pengar på att ta en tredjedel av 
pengarna än om han hade tagit en fjärdedel förutsatt att man utgår från samma helhet.  
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Erfarit lärandeobjekt/eftertest i årskurs fyra 
 

 
 
Figur 1: Resultat på för- och eftertest i årskurs 4 (se bilaga 1) 
 
En vecka efter den genomförda lektionen hade vi ett eftertest i årskurs fyra, eftertestet 
var detsamma som förtestet och syftet med det var att vi skulle kunna jämföra och 
analysera elevernas svar på för- och eftertest (se figur 1). Vi kan nu se att samtliga 
elever kunde dela en pizza på hälften och att när de skulle dela en pizza i fjärdedelar så 

var det endast var en elev som svarat 
4
0  istället för 

4
1  och menade att en av delarna 

kallades för nämnare istället för en fjärdedel. På uppgift 3 där eleverna fick ett bråk som 
de skulle skriva med siffror och sedan med hjälp av bråket dela in en rektangel i rätt 
antal delar och även fylla i rätt antal delar var det nu nio stycken som svarade rätt, de 
som inte gjorde det hade i vissa fall svarat rätt på halva frågan men det innebar att det 
inte fick poäng, de hade antingen delat in rektangeln fel eller inte alls. När det kom till 
att storleksordna bråk i uppgift 4 var det endast den eleven som hade rätt på förtestet 
som hade rätt på eftertestet också, vissa gör samma fel som på förtestet, de andra är på 
godväg men sätter något eller några bråk i fel ordning. Vi kan här se att vi inte fått fram 
täljaren och nämnarens relation till varandra. När det handlar om bråk med antal i 
uppgift 7-11 har tre elever på varje fråga men inte nödvändigtvis samma elever på varje 
fråga svarat fel. Några elever har endast ringat in det antal paket, kolor eller äpplen som 

nämnaren är värd, exempelvis vid 
6
1  av 6 ringade de in sex paket. Någon elev har i 

förklaringen tänkt rätt vad gäller nämnaren men sedan tolkat täljaren fel, exempelvis på 

uppgift 9, 
5
1 av 10 äpplen = 4 äpplen men förklaringen lyder: Jag tänkte att man hade 

10 äpplen och lägger upp dom i fem högar. En annan elev har ringat in rätt antal paket 
på uppgift 7 men svarat fel vilket betyder att det inte blir något poäng (hade först ringat 
in två paket och sedan suddat så att endast ett paket var inringat). En annan förklaring 
till varför de inte fått poäng på någon fråga kan vara att de inte svarade på den. Något vi 
tycker är intressant är att på uppgift 10 där vi gick ifrån stambråken och ville veta hur 

 

Eftertest 

Förtest 

N = 13 
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mycket 
5
3  av 10 äpplen var så gick det från noll elever på förtestet till tio elever på 

eftertestet som hade tillägnat sig detta. Vi kan här säga att vi fått fram relationen mellan 
täljare och nämnare även om de inte förstod den när de skulle storleksordna bråken. 
Eleverna har lättare för relationen mellan täljare och nämnare när det gäller antal än när 
de skall räkna utifrån exempelvis en geometriskhelhet. Om man ser till uppgift 5-11 och 
förbättringarna på dessa uppgifter från förtest till eftertest så kan man tolka det som att 
eleverna tillägnat sig redskap eller strategier för att räkna med bråk av antal. På uppgift 
6 där eleverna skulle utläsa med vilket bråk David får flest kolor har resultatet gått från 
en elev till tolv elever och vi kan återigen se att de har fått förståelse för täljaren och 
nämnarens relation när det gäller bråk av antal.  
 
I det stora hela skedde en stor förändring vad gäller resultaten före och efter lektionen, 
på för- och eftertesten.  
 

Slutsats- Kritiska aspekter i årskurs fyra.  
 

Utifrån analys av förtest, lektion och eftertest konstaterar vi följande kritiska aspekter i 
årskurs fyra. 
 

1. De måste förstå att helheten kan se olika ut och vara av varierande storlek eller 
antal. 

2. De måste förstå att delarna av helheten måste vara lika stora i ett bråk annars är 
det bitar. 

3. De måsta förstå täljaren och nämnarens betydelse i ett bråk samt vad de har för 
förhållande till varandra.  

4. De måste skapa strategier för att jämföra och storleksordna bråk med olika 
nämnare.  

5. För att kunna räkna med och jämföra bråk med olika nämnare där helheten är ett 
antal måste de få syn på att det går att räkna ut antalet som motsvaras av bråket. 

 
Eftersom eleverna inte hade arbetat med bråk tidigare och inte visste vad ett bråk är, hur 
man skriver det och hur det utläses så var vi tvungna att gå igenom det grundligt i 
början av lektionen. 
 
En kritisk aspekt som gäller i alla ovanstående punkter är att eleverna måste få syn på 
täljaren och nämnarens betydelse för att kunna förstå vad de ska göra och varför de ska 
göra på det sättet. De måste få syn på vad det betyder att nämnaren betecknar hur 
många delar helheten är uppdelad i och vad det betyder att täljaren betecknar hur 
många delar av helheten som avses. Först därefter kan de få syn på vad det egentligen 
betyder att täljare och nämnare står i proportion till varandra och att om den ena av dem 
ändras måste även den andra ändras på samma sätt.  
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Lektion 2 i årskurs sex  
 

Planering av lektion 2. /Intentionellt lärandeobjekt i årskurs sex 
 

Lektion 2 genomfördes i en årskurs sex. Från början användes samma förtest som för 
årskurs fyra (se bilaga 1), men då endast två elever hade ett fel vardera, resterande 
elever alla rätt på förtestet användes istället ett annat förtest som från början var 
konstruerat som ett förtest till årskurs 9 (se bilaga 2). Eftersom sexorna redan kunde det 
som gicks igenom med årskurs fyra planerades lektion 2 inte så mycket utifrån lektion 
1. Det som togs fasta på var användandet av bilder av helheten och att något kan vara 

samma sak men skrivas på olika sätt . Exempelvis att 
4
2

2
1
=

 
Vidare märkte vi att det 

var viktigt att ha definierat vad bråk, täljare och nämnare är för något varvid vi 
bestämde att detta skulle börjas med för att lättare kunna arbeta med de aspekter vi 
ansåg vara kritiska.  
 
Utifrån förtestet märktes att eleverna inte hade arbetat med addition av bråk med olika 
nämnare och en del hade gjort ett försök att addera dem genom att addera nämnarna för 
sig och täljarna för sig. En kritisk aspekt antogs därför vara att eleverna inte förstår 
varför det inte går att addera bråk med olika nämnare genom att lägga ihop nämnarna 
för sig och täljarna för sig. Därför beslutades att del av fokus skulle ligga på att förklara 
varför detta inte blir korrekt. För att ytterligare synliggöra denna kritiska aspekt 
bestämde vi att i början göra en parallell till addition av bråk med samma nämnare 

3
2

3
1

3
1

=+ . Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv försökte vi här göra en 

kontrastering mellan addition av bråk med samma nämnare och addition av bråk med 
olika nämnare.  
  
Att göra om till gemensam nämnare fokuserades dels genom generalisering med hjälp 
av olika exempel, dels genom att låta eleverna gå bakvägen (en addition där nämnarna 
från början är lika och bråken sedan skrivs om till olika nämnare), men även att låta 
dem rita och dela in delarna själva så att additionen blir möjlig. Sedan tidigare förtest 
visste vi att de inte hade problem med att se att bråk kan skrivas på olika sätt men 
fortfarande vara samma sak. En annan svårighet, som vi utifrån förtestet antog vara en 
kritisk aspekt var att placera in bråk på tallinjen; alltså att koppla bråken till ”vanliga 
tal”. På förtesten visade det sig nämligen att eleverna hade svårt att placera ut bråk på 
tallinjen även om de kunde avgöra vilket bråk som var störst respektive minst. 
Svårigheter i att avgöra slut och startpunkt kunde ses.  
 

En svårighet urskiljdes även till att vara att se huruvida 
2
1

9
5
< eller om 

2
1

9
5
> . Vi antog 

därför innan lektionen att detta kunde vara just en kritisk aspekt.  
 
Något som vi avgjorde inte var kritiskt då nästan alla elever gjorde rätt på uppgifterna 
på förtestet var bråk av antal. Denna del uteslöts därför ur lektionen.  
 

  
8 elever 
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Iscensatt lärandeobjekt/genomförande av lektionen i årskurs sex 
 

Lektionen började med en att läraren gick igenom definitionen av bråk, täljare och 
nämnare. Täljare definierades som hur många delar av helheten som avses och nämnare 
som antalet delar helheten är uppdelad i. Därefter adderades bråk med samma nämnare 

och läraren diskuterade tillsammans med eleverna varför 
3
2

3
1

3
1

=+ , alltså varför 

täljarna adderas med varandra och varför nämnaren hålls konstant. I anslutning till det 
ställdes problemet upp om det går att göra på liknande sätt när nämnarna är olika; alltså 
om det går att addera nämnarna för sig och täljarna för sig och läraren skrev upp 
följande på tavlan; 
 

8
5

5
3

3
2

=+ ??  

 
Några av eleverna trodde att detta stämde men då försökte läraren förklara bildligt 

genom att påvisa att såväl 
3
2 som 

5
3 är större än 

2
1 varvid summan torde bli större än ett 

vilket 
8
5 inte är.  

 
Slutsatsen blev att det inte stämmer att addera täljare för sig och nämnare för sig och 

att
8
5

5
3

3
2

=+ är inkorrekt. För att komma in på hur man kan göra detta började läraren 

med att prata om hur man kan skriva samma bråk på olika sätt, att 
4
2

2
1
= etc. Därefter 

påvisades sambandet som existerar mellan 
12
3

12
4
+ och 

4
1

3
1
+ . Detta gjordes på lite 

olika sätt; eleverna fick bland annat rita cirklar där de fick rita upp tredjedelar i en cirkel 
där de fick fundera på hur många delar som varje tredjedel skulle delas in i för att få 
tolftedelar och på liknande sätt med fjärdedelar. Förhoppningen var att eleverna skulle 

få syn på att 
12
4

3
1
= och 

12
3

4
1
= och då 

12
7

12
4

12
3

=+ så blir även 
12
7

4
1

3
1

=+ . Samma 

process upprepades sedan med den ursprungliga additionen 
3
2

5
3
+ . 

 
Lektionen övergick sedan till en diskussion om vilket bråk som är störst utav 

9
8 och

10
9 genom att dra paralleller till hur långt ifrån 

2
1 de är. Därefter storleksordnades 

bråket
9
5 ,

2
3  och 

7
2  och eleverna satte ut dem på en tallinje.  

 

Lektionen avslutades med ytterligare en addition med oliknämniga bråk; 
7
2

2
3
+ . 
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Eftertest/ Erfaret lärandeobjekt i årskurs sex  
 

 

 
Figur 3: Resultat på för- och eftertest i årskurs sex (se bilaga 2) 
 

Addition av bråk med olika nämnare (uppgift 2 och 4) 
 

Eleverna fallerade att få syn på de kritiska aspekterna under lektionen eller så erbjöds de 
inte möjligheter till att lära det vi hade tänkt under lektionen. Störst fokus under 
lektionen låg på addition av bråk med olika nämnare som motsvarar uppgift två och 
uppgift fyra på förtestet varvid vi börjar med att analysera dessa uppgifter. Uppgift två 

och uppgift fyra, som gick ut på att utföra additionerna 
5
3

3
2
+  och 

10
9

9
8
+ , gav däremot 

inget utslag på eftertestet; ingen hade rätt på uppgiften på förtestet och ingen hade rätt 
på dem på eftertestet trots att stor vikt lades vid att räkna med oliknämniga bråk under 

lektionen. På eftertestet hade några gjort om 
5
3  och 

3
2  till den gemensamma nämnaren 

15 men då missat att ändra även på täljaren. En elev beräknade additionen till att bli 
15
6 , 

men beskrev inte hur han räknade ut det. Det är troligt att han multiplicerade täljarna 2 
och 3 med varandra på samma sätt som han korrekt räknade ut den gemensamma 
nämnaren till att bli 15 genom att ta de olika nämnarna multiplicerat med varandra. 
Eleven har i detta fall övergeneraliserat vad läraren skrev på tavlan under lektionen ”ett 
enkelt sätt att hitta en gemensam nämnare är att ta nämnarna gånger varandra” till att 
även gälla täljarna.  
 

En annan elev räknade ut additionen till att bli 
15
13 . Som beskrivning till hur han hade 

gjort skrev han att
15
9

5
3
= , vilket är korrekt men han fortsatte med att göra om 

15
4

3
2
= och skrev sedan 

15
13

15
4

15
9

=+ vilket troligen pekar på en kritisk aspekt. För att 

Förtest  

Eftertest  

7 elever 
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kunna göra en omvandling av bråk till gemensam nämnarna måste man förstå hur man 
för det första får fram en gemensam nämnare och för det andra på vilket sätt även 
täljaren ändras då. Ännu intressantare och tydligare blir det att detta är en kritisk aspekt 
då det syns att han på förtestet har suddat ut 10 som täljare, det syns att det från början 

stod 
15
10

3
2
= , vilket är korrekt, där 10:an suddats ut och byts ut mot en fyra, vilket ger 

ett felaktigt svar. Varför han senare ändrade till 
15
4

3
2
= kan spekuleras kring. En trolig 

orsak är att han inte har fått syn på sambandet mellan täljare och nämnare. En tanke kan 

vara att han såg att 
15
9

5
3
= och där är 9= 33 ⋅ , på samma sätt blir även 4= 22 ⋅  vilket kan 

tyda på att eleven urskiljt en felaktig kritisk aspekt; täljaren ändras till ett kvadrattal då 

nämnaren ändras. Detta bekräftas då han på samma sätt får 
90

145
90
81

90
64

10
9

9
8

=+=+ . 

Han har korrekt urskiljt att bråken måste skrivas om till en gemensam nämnare för att 
kunna adderas. Han har även förstått att en sådan nämnare fås genom att multiplicera de 
två olika nämnarna, i detta fall 9 och 10 och sedan få 90. Men han har skrivit om 

90
64

9
8
= och 

90
81

10
9
= . Den ena uträkningen, 

90
81

10
9
= , stämmer bra. Både täljare och 

nämnare har multiplicerats med faktorn 9. Men i 
90
64

9
8
= har täljaren multiplicerats med 

8 och nämnaren med 10. Men att eleven har urskiljt en felaktig kritisk aspekt bekräftas. 
I detta fall är det turen som gör att den ena täljaren är en kvadrat; 81= 99 ⋅ , i det andra 
fallet hade den rätta täljaren varit 80 ( )80108 =⋅ , men eleven räknar ut det till att bli 
kvadraten 6488 =⋅ . Eleven har urskiljt, korrekt, att den gemensamma nämnaren fås 
genom att multiplicera de gamla nämnarna men urskiljer felaktigt att den nya täljaren 
blir kvadraten av den gamla täljaren.  
 
Övriga elever hade inte gjort om till gemensam nämnare på eftertestet. Däremot hade de 

uppfattat att 
8
5

5
3

3
2

≠+ utan att denna addition måste bli mer än en hel. Några av svaren 

var 
2
11 och 

4
31 . Det erfarna lärandeobjektet i det här fallet är att eleverna förstår att det 

inte går att addera täljarna för sig och nämnarna för sig eftersom svaret måste bli mer än 
en hel. Något som trycktes på under lektionen.  
 
För att förklara varför utslaget på eftertestet blev så dåligt trots att det under lektionen 
lades stor vikt vid detta moment har vi analyserat filmen för att se vad eleverna fick 
möjlighet att lära sig under lektionen. Vi försökte först och främst tydliggöra varför man 
skall räkna med gemensam nämnare genom kontrastering mellan addition av bråk med 
samma nämnare och addition av bråk med olika nämnare 
 
Under lektionen pekar läraren på en figur som sitter på tavlan. Det är en rektangel som 
var uppdelad i tredjedelar och illustrerar sedan med hjälp av figuren och definitionen av 

täljare och nämnare hur 
3
2 ser ut.  Läraren undrar därefter vad det skulle bli om man 

istället skriver 
3
1

3
1
+ . En elev svarar att det blir 

3
2 .  
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Lärare: hur tänkte du när du räknade ut att det blev 
3
2

?  

Elev: plussade ihop.  
Lärare: vilka plussade du ihop? 
Eleven: 1+1 däruppe. 
Lärare: Ja precis, men varför plussade du inte ihop de här treorna [och pekar på 

nämnarna i 
3
1

3
1
+ som står på tavlan].  

Elev: De är delarna av helheten.  
Lärare: precis, den är ju fortfarande samma [och pekar på figuren].  

 
Eleven syftar här på att helheten fortfarande är samma. I början av lektionen 
diskuterades nämligen vad täljare och nämnare betyder och täljare definierades som 
antalet delar som helheten är uppdelad i. Förståelsen verkar finnas hos eleverna (eller 
åtminstone denna elev) då han utan problem adderar nämnarna, och kan förklara varför 
han inte adderar täljarna. Eleverna fick möjlighet att se varför man adderar täljarna för 
sig och låter nämnaren vara konstant när nämnarna är lika.  
 
För att få eleverna att få syn på att det inte enkelt går att addera bråk med olika nämnare 
går lektionen vidare med att läraren skriver upp en addition av bråk med olika nämnare 

på tavlan som inte stämmer, nämligen 
8
5

5
3

3
2

=+ ?  

 
Lärare: om jag tar tvåan plus trean och trean plus femman så får jag fem 
åttondelar, skulle det kunna stämma?  
Elev: nej  
 

Läraren ritar upp en cirkel och markerar 
3
2  och poängterar att det är mer än en halv, och 

sedan en till cirkel där 
5
3 markeras och visar att den också är mer än en halv. Läraren 

försöker sedan förklara resonemanget att om man har 
3
2  av exempelvis en pizza och 

sedan 
5
3 av en pizza och lägger ihop dem så måste man få mer än en hel pizza (den 

tankegången hade flera av dem kommit fram till själva på förtestet). Läraren frågar 

sedan eleverna huruvida 
8
5 är mer än en hel. Då eleverna kommer fram till att det inte 

stämmer så stryker läraren över 
8
5

5
3

3
2

=+  och poängterar att det inte stämmer att 

addera nämnarna för sig och täljarna för sig. Här fick eleverna möjlighet att lära sig att 
svaret inte kan stämma då man adderar täljare för sig och nämnare för sig, något som 
verkar blivit ett erfarit lärandeobjekt hos eleverna. 
 
Under lektionen fick de även möjlighet att lära sig hur man gör för att utföra en addition 
där bråken i uppgiften har olika nämnare. Det vi antog vara en kritisk aspekt för att 
kunna utföra en sådan addition var vad som händer med täljaren då nämnaren ändras. 
Då addition av bråk med olika nämnare förutsätter att de görs om till bråk med en 

gemensam nämnare vilket i sin tur förutsätter att man kan se att exempelvis 
4
2

2
1
= . I 
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förtesten behärskade eleverna sådana omskrivningar men då det är en nödvändig 
förutsättning för att förstå addition av bråk med olika nämnare togs detta upp under 
lektionen. Här krävs även att man förstår sambandet mellan täljare och nämnare; om 
täljaren ändras så måste även nämnaren ändras för att bråket skall vara konstant.  

Lärare: Om jag skriver en fyra här nere [och skriver 
42

1
= ]. Om det fortfarande 

ska stå en halv, vad ska det stå där uppe då? 
Elev: 2 

  
Här hålls bråket konstant, men läraren försöker påpeka att samma bråk kan skrivas på 
olika sätt men det framhålls även att om nämnaren ändras så måste även täljaren göra 
det. Vilket eleverna i detta fall visar att de behärskar till viss del. Förståelsen finns dock 
inte fullt ut eftersom eleverna uppvisar svårigheter med omskrivning av bråk längre 
fram i lektionen. Här får eleverna möjlighet att lära sig att ett bråk kan vara samma även 
om nämnaren ändras men då nämnaren ändras måste även täljaren ändras.  

Lektionen fortsätter med att göra omskrivningar mellan 
12
3

12
4
+ och 

4
1

3
1
+ . Eleverna får 

dels rita en tredjedel och göra om tredjedelarna (täljaren) till tolftedelar (hur många 
delar måste varje tredjedel delas in i för att vi skall få tolftedelar) och räkna detta på sin 
egen bild men även göra om bråken genom att räkna ut det.  
 

Lärare: Så vad måste det bli om jag vet att 
12
7

12
3

12
4

=+ , vad blir 
4
1

3
1
+ då? 

[Pekar på tavlan]. Det måste också bli 
12
7

[pekar på 
12
3

12
4
+  och 

4
1

3
1
+ ].  

 

Här försökte läraren generalisera och kontrastsera mellan 
12
3

12
4
+ och

4
1

3
1
+ . Genom att 

arbeta med att omvandla 
3
1 till 

12
4 och 

4
1 till 

12
3 och tvärtom försökte läraren 

generalisera de båda additionerna till att båda bli 
12
7 . Eleverna erbjuds möjlighet att se 

likheten mellan de båda additionerna och varför en omskrivning till gemensam nämnare 
är nödvändig. Att detta inte utvecklades till något erfarit lärandeobjekt är tydligt då 
ingen klarade uppgift 2 och uppgift 4 (se figur 3) på eftertestet. Det kan även illustreras 
med hjälp av lektionen.  
 

Då 
3
2

5
3
+ återinfördes i lektionen försöker läraren få eleverna att komma fram till vad de 

skall göra först:  
Lärare: Vad ska jag börja med att göra 
Elev: Kanske ta 3+2 
Lärare: Mmm, men nu hade vi det problemet att nämnarna var olika […]  
 

Läraren går tillbaka till det som står på tavlan och påminner eleverna om det som står 
där (ett enkelt sätt att hitta en gemensam nämnare är att ta de olika nämnarna gånger 
varandra) och frågar vilka de olika nämnarna är och skriver 1553 =⋅  på tavlan.  
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Läraren:Hur skulle ni skriva om tre femtedelar då [om 15 ska vara nämnaren] och 

skriver 
155

3
= . Nämnaren ska vara 15, vad ska täljaren vara då? 

Elev: 5 
Läraren: Hur tänkte du då? 
Elev: Plussa trean och tvåan 

Läraren: Aha, du är fortfarande där uppe [och pekar på 
3
2

5
3
+ . ]Om vi låter den 

vara lite. Jag tänker bara på 
5
3

.  

Det framgår inte riktigt om eleverna har förstått att det inte går att addera bråk med 
olika nämnare genom att helt enkelt addera täljarna för sig och nämnarna för sig. Det 
kan vara rimligt att anta att de har förstått att man inte kan addera nämnarna för sig om 
bråken inte har en gemensam nämnare. Däremot förstår de inte varför det inte går att 
börja med att addera täljarna utan att först skriva om dem men, de förstår i vilket fall 
inte att det inte för den skull går att börja med att addera täljarna. I början av lektionen 
visades ju just att det går att addera bråk med samma nämnare genom att addera täljarna 

och låta nämnaren vara konstant 
3
2

3
1

3
1

=+ . 

Aspekten blir ännu tydligare när eleverna, i slutet av lektionen, ombeds beräkna 
7
2

2
3
+ .  

Läraren: Hur skulle man göra i bråkform 
[…] 
Elev: Jag vet hur man skulle göra. Jag vet vad som ska stå där under. Det ska stå 
14. Jag kommer inte ihåg hur man gjorde med det övre.  

 
Slutsatsen i detta fall blir att de utifrån en målad bild ser hur stort bråket är, inte genom 
uträkning som vi försökte få fram i lektionen. Tydligen gavs eleverna inte en möjlighet 
att lära sig addition med oliknämniga bråk vilket ovan har illustrerats med exempel ur 
lektionen och eftertestet. Ur detta drar vi slutsatsen att en trolig kritisk aspekt är att se 
sambandet och relationen mellan täljare och nämnare och även relationen mellan 
täljare/täljare och nämnare/nämnare vid omvandlig av bråk. För att exempelvis kunna 

utföra additionen
5
3

3
2
+  är det nödvändigt att få syn på att

15
10

3
2
= . Vi ser den kritiska 

aspekten här att man måste få syn på relationen mellan täljarna (i det här fallet 2 och 10) 
och relationen mellan de olika nämnarna (i det här fallet 3 och 15), men även relationen 
mellan täljare/nämnare i det här fallet 2 och 3 samt 10 och 15, för att inse att båda 
bråken blir samma sak.  
 

Storleksordna (uppgift 1, 3, 5 och 6) 
 

Fråga ett som gick ut på att avgöra vilket utav 
3
2 och 

5
3  som är störst hade fem stycken 

rätt på på förtestet mot fyra på eftertestet vilket är en liten nedgång. Uppgift tre som 

gick ut på att jämföra 
9
8 och 

10
9  gav en liten förbättring på eftertestet. Fem stycken hade 

rätt på förtestet och sex stycken hade rätt på uppgiften på eftertestet (se figur 3). 
Eleverna har även på eftertestet svårigheter att storleksordna bråk. Tre av dem svarar att 
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5
3

3
2
=  på eftertestet men på förtestet svarade endast två av dem att 

3
2 och 

5
3 är lika 

stora. Uppgift 5 gick ut på att storleksordna bråken ,
9
5 ,

2
1 ,

4
3 ,

7
3 .

6
5

 
Här fick vi en liten 

förbättring på eftertestet då fem elever hade rätt på förtestet mot fyra stycken på 
förtestet. I uppgift 6 skulle eleverna sätta in samma bråk på en tallinje. Sex elever gjorde 
rätt på uppgiften på eftertestet mot fyra stycken på förtestet (se figur 3). En elev 

storleksordnar bråken i följande ordning 
6
5,

4
3,

2
1,

7
3,

9
5  och ger förklaringen att 

9
5  är 

minst och 
6
5  är störst. Under lektionen diskuterades i jämförelse med 

2
1  att då täljaren 

är samma så är det bråket med minst nämnare det större bråket eftersom bitarna blir 
större, som en elev uttryckte det. Så långt har denna elev gjort en korrekt jämförelse. 

Däremot placerar han 
9
5  som allra minst. Emellertid när han skall sätta ut alla bråken på 

en tallinje gör han detta korrekt då de då kommer i ordningen 
6
5,

4
3,

9
5,

2
1,

7
3 . 

En annan elev placerar bråken i följande storleksordning 
9
5,

6
5,

7
3,

4
3,

2
1  och placerar ut 

dem på en tallinje mellan 0 och 6. 
2
1  hamnar mellan 0 och 1, 

4
3  och 

7
3  mellan 3 och 4, 

samt 
9
5 och 

6
5  mellan 5 och 6. Den troliga orsaken är att eleven inte varken förstår 

täljaren eller nämnarens betydelse och bråkets relation till decimaltal och tallinje, vilket 
även kan illustreras med utdrag ur lektionen.   
 
Utslaget blev inte så stort varvid vi försökte hitta förklaringar till vad eleverna gavs 
möjlighet till att lära sig om storleksordnande av bråk under lektionen. Under lektionen 

försökte läraren förklara huruvida 
9
5

 
är större eller mindre än 

2
1 , då vi utifrån förtestet 

såg att detta var en svårighet. En elev förklarar att 
9
5

 
är mindre än en halv eftersom: 

 

Elev: 
10
5

är exakt 
2
1

och 
9
5

är större bitar. 

 
Troligtvis pekar han på en möjlig kritisk aspekt. Att om man förstår att sätta ett bråk 
som man har svårighet att placera som mindre eller större än ett annat bråk så kan man 

göra om bråket. I detta fall gjorde han om 
2
1 till 

10
5  som han sedan satte i relation till 

9
5 . 

Att urskilja vilken som är störst i detta läge är lättare eftersom täljarna är konstant (det 
avses lika många bitar) medan nämnarna är olika. I det ena fallet är helheten uppdelad i 

tio delar, och i det andra fallet är helheten uppdelad i nio delar; alltså är 
9
5 större 

eftersom det är ”större bitar”. För att kunna förstå resonemanget kan vissa kritiska 
aspekter urskiljas: man måste förstå definitionen av täljare och nämnare, man måste 
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kunna göra omskrivningar med bråk 
10
5

2
1
= samt att man måste kunna jämföra bråk 

med olika nämnare men med samma täljare, därmed måste man även förstå vilken 

omskrivning som fungerar. Om han istället hade gjort omskrivningen 
4
2

2
1
=

 
hade det 

inte fungerat. Eleverna som inte hängde med på resonemanget och som gjorde fel på 
förtestet kan antas att de inte kunde en eller flera av dessa saker. Eleven själv i det här 
fallet använde sig av variationsteorin och kontrasterade ett bråk med ett annat genom att 
hålla något (täljaren) konstant men variera något annat (nämnaren).  
 

Under lektionen ombads eleverna storleksordna 
9
5 ,

2
3  och 

7
2  samt sätta ut dem på 

tallinje, då uppkommer svårigheten att avgöra start och slutpunkt samt hur långa 
intervallen bör vara.  
 

Elev: Du, ska man ha nio på den här? [syftar på intervallen på tallinjen] 
 

Att just intervallen verkar vara svårt upptäcks även senare.  
 

Läraren: Ni måste inte sätta ut exakt. Om jag hjälper er lite [Ritar ut en linje på tavlan] 
Elev: Du har en därnere annars [eleven syftar på en tallinje som går mellan 0 och 100 
som sitter på tavlan] 
Läraren: Den är lite svår att se [visar att det blir svårt att se vart man ska placera bråken 
på den tallinjen] 

 
Just att storleksordna bråken tycks under denna del av lektionen inte vara någon kritisk 
aspekt i sig, men att avgöra start- och slutpunkt samt att avgöra intervallen verkar 
istället vara en kritisk aspekt. Eleven som frågar om det skall vara ”nio på den där”, och 
den andra eleven som tycker läraren skall använda tallinjen som redan sitter på tavlan 
som går mellan noll och hundra tydliggör detta som en kritisk aspekt.  
 
Att relationen mellan bråk och tallinjen är problematisk kan även urskiljas under 

uträkningen av 
3
2

5
3
+ . Då bråken skrivits om till 

15
10

15
9
+ frågar läraren vad det blir:  

 
Elev: nitton femtondelar 
Lärare: Kan det stämma då? 
Elev: Man kan ju inte ha nitton femtondelar 
 

Troligtvis har hon svårt att se att ett bråk som har en större täljare än nämnare 
fortfarande är ett bråk. Detta kan troligtvis också vara en kritisk aspekt; bråk måste inte 
ligga mellan noll och ett.  
 
Utifrån resultatet på eftertesten och utdragen ur lektionen drar vi slutsatsen att elever har 
vissa problem med att storleksordna bråk. Vi anser att en kritisk aspekt är att elever 
måste, i första hand, förstå definitionen av bråk för att kunna storleksordna bråk med 
olika nämnare, alltså få syn på bråkets betydelse. För övrigt måste de få syn på att bråk 
kan skrivas om på oändligt många olika sätt och använda det för att göra nödvändiga 
omskrivningar där exempelvis täljarna blir lika. Att eleverna har problem med att sätta 
ut bråk på tallinjen kan förklaras med att de inte har fått syn på relationen som bråk har 
till vanliga tal. Bråk ses som något som inte har någon relation till andra tal, alternativt 
att de måste ligga mellan 0 och 1.  
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Helheten som ett antal (uppgift 7-10) 
 

Eftersom resultatet på uppgifterna som handlade om helheten som 12 kolor blev så bra 
på förtestet togs detta inte upp på lektionen. Förvånande nog presterade eleverna sämre 

på dessa uppgifter på eftertestet. I uppgift 7 där eleverna skulle räkna ut
3
2  av 12 kolor 

hade alla sju elever rätt på förtestet mot sex stycken på eftertestet. I uppgift 8 där de 
skulle räkna ut med vilket bråk som man får mest kolor om man utgår ifrån 12 kolor och 

bråken 
12
7,

4
3,

3
2,

6
5 . Sex elever klarade uppgiften på förtestet mot fem stycken på 

eftertestet. I uppgift 9 skulle eleverna istället avgöra med vilket bråk som man får minst 
kolor. Den uppgiften hade sex stycken klarat på förtestet och sex stycken på eftertestet. 
Den mest dramatiska skillnaden märks i uppgift 10 där de skulle räkna ut hur många 

kolor
6
5

3
2
+ blir då man utgår ifrån 12 kolor. Denna uppgift hade sex stycken rätt på 

förtestet mot endast två stycken på eftertestet. Nedgången här är markant. Det är möjligt 
att det kan förklaras med att på lektionen så trycktes det mycket på att det bara går att 
räkna ut bråk med olika nämnare genom att göra om dem till gemensam nämnare. Bland 
annat genom att visa på felaktigheten i att addera täljare och nämnare för sig. Så är inte 
fallet i den uppgiften eftersom de kan räkna ut hur många kolor varje bråk motsvarar, 
vilket de också behärskade på förtestet. I och med att bråk i relation till helheten som ett 
antal inte diskuterades på lektionen så är det rimligt att anta att eleverna tror de gjorde 
fel på förtestet och att man alltid måste göra om till gemensam nämnare även om, som i 
detta fall, det inte är nödvändigt. Det troliga är att eleverna lärde sig att det är svårt att 
räkna med bråk med olika nämnare något de inte visste innan.  
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Slutsats- Kritiska aspekter i årskurs sex.  
 

Utifrån analys av förtest, lektion och eftertest konstaterar vi följande kritiska aspekter i 
årskurs sex.  
 
För att kunna beräkna en addition där nämnarna i bråken är olika måste eleverna få syn 
på att: 

1. Det går inte att beräkna en addition med oliknämniga bråk genom att addera 
täljarna för sig och nämnarna för sig. 

2. Då ett bråk görs om till en ny nämnare måste täljaren ändras på motsvarande 
sätt; täljare och nämnare står i proportion till varandra. 

3. Då ett bråk görs om till en ny nämnare finns en relation mellan den gamla 
nämnaren och den nya nämnaren (nämnarna står i proportion till varandra) 
samt mellan den gamla täljaren och den nya täljaren (täljarna står i proportion 
till varandra). 

4. För att få ut en gemensam nämnare kan man multiplicera de ursprungliga 
nämnarna med varandra. 

 
För att storleksordna bråk med olika nämnare, samt sätta ut dem på en tallinje måste 
eleverna få syn på att: 

1. Om man har två bråk med olika nämnare kan man göra en omvandling så att 
täljarna blir lika och nämnarna olika, då är bråket med störst nämnare minst 

(exempel: 
9
5

10
5
< vilket ger att 

9
5

2
1
< ). 

2. För att klara av ovanstående omvandling i punkt 1 måste man ha fått syn på att 
då ett bråk ändras till en ny täljare måste nämnaren ändras på motsvarande sätt; 
täljare och nämnare står i proportion till varandra. 

3. Då ett bråk görs om till en ny täljare finns en relation mellan den gamla 
nämnaren och den nya nämnaren samt mellan den gamla täljaren och den nya 
täljaren. 

4. Alla bråk ligger inte mellan 0 och 1.  
5. Det finns en relation mellan bråk och vanliga tal; bråk är en del av matematiken 

inte något separerat från allt annat.  
6. Vidare måste man få syn på bråkens relation till varandra för att avgöra en 

lämplig start och slutpunkt på tallinjen och intervallens storlek (om alla bråken 
ligger mellan 0 och 1 är det inte lämpligt att använda en tallinje som går mellan 
0 och 100).  

 
För att kunna räkna med och jämföra bråk med olika nämnare där helheten är ett antal 
måste man få syn på att:  

1. det här går att räkna en addition med bråk med olika nämnare utan att först göra 
om till gemensam nämnare eftersom man kan räkna ut bråken.  

 
En kritisk aspekt som gäller i alla ovanstående punkter är att eleverna måste få syn på 
täljaren och nämnarens betydelse för att kunna förstå vad de ska göra och varför de ska 
göra på det sättet. De måste få syn på vad det betyder att nämnaren betecknar hur 
många delar helheten är uppdelad i och vad det betyder att täljaren betecknar hur 
många delar av helheten som avses. Först därefter kan de få syn på vad det egentligen 
betyder att täljare och nämnare står i proportion till varandra och att om den ena av dem 
ändras måste även den andra ändras på samma sätt.  
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Lektion 3 i årskurs nio  
 

Planering av lektion 3/ Intentionellt lärandeobjekt i årskurs nio 
 

Planeringen av lektion 3, som utfördes i en årskurs nio, utgick ifrån lektion 2 samt 
niornas förtest. Förtestet var samma som till årskurs sex, men med två tillägg. Under 
förtestet upptäcktes att ett fåtal behärskade lösning med hjälp av gemensam nämnare vid 
addition av bråk. På förtestet gjorde många ungefärliga uppskattningar och uppskattade 

att 
3
2

5
3
=

 
eftersom de såg lika stora ut då de ritade upp dem. Andra avrundade till 

decimalform, eller procent. Dessa hade inga problem att se att 
3
2

5
3
< , men additionen 

blev då inte korrekt. De uppgifter som lagts till var att avgöra när 
yx
11

< , samt att 

beräkna 
yx
11

+ . Den första av dessa uppgifter hade många klarat ganska enkelt, men 

ingen klarade av att utföra beräkningen. Av dem som försökte lösa den hade många fått 

svaret till 
xy
2 . Dessa hade tidigare visat att de behärskar beräkningar med gemensam 

nämnare och korrekt räknat ut 
3
2

5
3
+ . Då de räknar med abstrakta nämnare hittar de den 

korrekta gemensamma nämnaren men missar att även ändra på täljaren. Detta indikerar 
att de inte fullt ut förstår hur ett bråk görs om till gemensam nämnare och sambandet 
mellan täljare och nämnare vid omskrivning av bråk vilket vi tolkade som en kritisk 
aspekt utifrån sexornas lektion och eftertest. En likhet med lektionen och eftertestet i 
årskurs sex kunde här utrönas då att göra om till gemensam nämnare inte riktigt kunde 
kopplas till att även ändra täljaren. Därför bestämdes att läraren skulle försöka 
poängtera att täljaren måste ändras om nämnaren ändras. Eftersom en elev hade 
feltolkat hur man ändrar på täljaren när nämnaren ändras (han skrev om till korrekt 
gemensam nämnare men antog att den nya täljaren skulle vara kvadraten av den gamla 
täljaren) så bestämdes även att försöka tydliggöra denna kritiska aspekt genom att skriva 
ut hela uträkningarna på tavlan och inte bara säga dem muntligt.  
 
Det visade sig på förtestet att även niorna hade svårt att placera in bråk på tallinjen. 
Även om de korrekt kunde storleksordna ett antal bråk kunde de inte placera in dem på 
en tallinje. De hade bland annat problem med att hitta lämplig start/slutpunkt och 
lämpliga intervaller, vi antog därför att den kritiska aspekten var samma som för 
sexorna. 
  
Till skillnad från sexorna uppvisade niorna problem med att räkna med bråk relaterade 
till antal. Detta kan till viss del tolkas som slarvfel, men även som att de inte förstår 

helheten då några på frågan hur många kolor man får om man får 
6
5

3
2
+

 
då helheten var 

12 kolor så svarade någon 
2
11  istället för 18 st. Det kan tänkas att de ser bråk som något 

väldigt abstrakt. Denna del utelämnades på sexornas lektion men beslöts att ta med i 
niornas.  
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Det som beslöts att tas bort ur niornas lektion, men som fanns med i sexornas var 

diskussionen kring vilket bråk som är störst 
9
8

 
eller 

10
9

 
eftersom förtestet visade att de 

som behärskade 
3
2

5
3
+

 
även behärskade 

10
9

9
8
+

 
 

Iscensatt lärandeobjekt/ Genomförande lektion 3 i årskurs nio 
 

Lektionen i årskurs nio hade vissa likheter med lektionen i årskurs sex. Det första som 
gicks igenom var definitionen av bråk, täljare och nämnare. Innan en förklaring gavs av 
läraren vid tavlan fick eleverna själva diskutera hur de ansåg man kunde definiera och 

beskriva begreppen. Efter det ställdes additionen 
3
1

3
1
+  upp. Eleverna fick fundera på 

varför det blir 
3
2 , alltså varför täljarna adderas men nämnaren är konstant. Därefter 

kontrasterades denna addition där bråken hade samma nämnare med en addition där 
nämnarna i bråken var olika och på samma sätt som i årskurs sex ställdes frågan 

huruvida det stämmer att 
8
5

5
3

3
2

=+ . Varvid det fördes en diskussion om varför det inte 

går att addera täljarna för sig och nämnarna för sig. Då klassen gemensamt med läraren 
kommit fram till att detta inte stämmer med hjälp av ett liknande resonemang som 

fördes i årskurs sex, där slutsatsen blir att additionen måste bli större än ett, men 
8
5  är 

mindre än ett. Eleverna fick sedan diskutera i elevpar där de sökte finna olika sätt att 

lösa 
5
3

3
2
+ på och de uppmanades att tänka i bilder. Under den följande genomgången 

vid tavlan så räknades additionen först ut med hjälp av gemensam nämnare, något som 
sedan kontrasterades med räkning i decimalform. Att denna uträkning togs med var för 
att illustrera fördelen med att räkna i bråkfrom vid denna uppgift; svaret blir nämligen 
inte exakt i bråkform då man tvingas göra en avrundning.  
 

Därefter ställdes följande problem upp på tavlan; när är 
yx
11

> , och vad blir
yx
11

+ ? 

Eleverna fick diskutera även detta i sina pargrupper. Vid genomgången då läraren och 
eleverna diskuterar så gör läraren en generalisering och jämförelse med den tidigare 

uppgiften och försöker dra liknelser mellan 
15
19

3
2

5
3

=+ och 
xy

yx
yx

+
=+

11 . 

 
Lektionen övergick sedan till att utgå ifrån helhet av antal och följande problem 

ställdes: Om vi har helheten 12 kolor. Hur många kolor får jag om jag får 
6
5 , 

3
2 , 

4
3 , 

12
7 , när får jag mest, när får jag minst? Vad får jag om jag lägger ihop 

3
2

6
5
+ ? Även 

detta följdes av elevdiskussion i pargrupper och sedan genomgång på tavlan där olika 
sätt att lösa uppgiften diskuterades. Bland annat genom att göra om till den 
gemensamma nämnaren 12 eller att räkna ut vad bråken motsvarar i antalet kolor och 
fördelar och nackdelar med de olika metoderna diskuterades också.  
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Detta följdes sedan av att eleverna skulle storleksordna och sätta ut samma bråk; 
6
5 , 

3
2 , 

4
3 , 

12
7  på tallinjen. Vikt lades här vid att eleverna skulle förstå bråkens relation till 

tallinjen och hur de kan tänka då de storleksordnar samt lämplig start- och slutpunkt och 
hur långa intervallen skulle vara.  
 

 

Eftertest/Erfarit lärandeobjekt i årskurs nio. 
 

 
 
Figur 4: Resultat på för- och eftertest i årskurs nio, se bilaga 3 och bilaga 4.  
 

Addition av bråk med olika nämnare (uppgift 2, 4 och 6) 
 

Eftertestet i årskurs nio visade tydligt att fler elever behärskade räkning med gemensam 

nämnare då förbättringen på uppgift 2 och 4 var markant. På uppgift två; 
5
3

3
2
+ ,hade 10 

elever korrekt svar på eftertestet mot endast 4 stycken på förtestet. Endast två elever 

beräknade 
5
3

3
2
+ till 

8
5 på eftertestet vilket var en klar förbättring mot förtestet (se figur 

4). På uppgift fyra; 
9
8

10
9
+ , skedde en liknande förbättring då nio elever klarade 

uppgiften på eftertestet mot fyra elever på förtestet (se figur 4). Uppgift sex gav inget 
utslag då ingen elev klarade uppgiften på förtestet och inte heller någon på eftertestet (se 
figur 4). Skillnaden mot förtestet var däremot att på förtestet förekom näst intill endast 

svaret 
xy
2 medan fler varianter förekom på eftertestet. Några elever som korrekt, med 

hjälp av gemensam nämnare räknat ut 
15
19

5
3

3
2

=+  gjorde följande beräkning: 

Förtest  

Eftertest 

17 elever  
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xyyx
111

=+ . De har korrekt fått den gemensamma nämnaren till xy men däremot får de 

nämnaren till 1. Detta indikerar att de inte riktigt vet vad de gör. För att få nämnaren till 
ett är det troligt att de tagit de multiplicerat de båda nämnarna med varandra vilket visar 
att de inte förstår sambandet mellan täljare och nämnare och hur man korrekt utför en 
omvandling av bråket.  
 
Tre elever kommer väldigt nära ett korrekt svar då början av deras uträkning är korrekt. 
De uppvisar en större förståelse för täljarens och nämnarens samband och fallerar 
istället på själva uträkningen.  
 

Elev 1:
xy

xy
yx
x

yx
y

yx
⋅

=
⋅
⋅

+
⋅
⋅

=+
21111  

Elev 2: 
xy
yx

yx
x

xy
y

yx
=+=+

1
1
111  

Elev 3: 
xy
yx

yx
x

xy
y

yx
=+=+

1
1
111  

Elev 4: xy
xyxy

xy
xy
x

xy
y

yx
=

+
=+=+

1111  

 

Gemensamt är att de alla omvandlar 
xy
y

x
=

1 och 
xy
x

y
=

1 , men i det sista steget fallerar 

förståelsen då alla har genomfört en multiplikation i täljaren. Här är det inte räkning 
med bråk med olika nämnare som är problemet och den kritiska aspekten utan snarare 
räkning med bråk med samma nämnare. Att då man räknar med samma nämnare så 
skall man addera nämnarna för sig och hålla täljaren konstant. Nämnaren har alla utom 
en elev hållit konstant i svaret, medan de är osäkra på vad de skall göra med täljaren.  
 

Andra förekommande svar på eftertestet var 
xy
2 ,

xy
xy⋅2 , xy, samt 

yx +
+11 . Det erfarna 

lärandeobjektet blev olika i dessa fall.  
 
Återigen, för att försöka förstå varför utfallet på eftertestet och därmed det erfarna 
lärandeobjektet blev på detta sätt sökte vi finna svar i lektionen. I ett försök att få 
eleverna att få syn på skillnaden på addition av bråk med samma nämnare och addition 
av bråk med olika nämnare kontrasterades addition av bråk med samma nämnare med 
addition av bråk med olika nämnare för att undvika att eleverna gör generaliseringar 
däremellan.  
 

Lärare: Om jag tar en tredjedel plus en tredjedel (Skriver 
3
1

3
1
+ ) vad får jag då 

Elever: 
3
2

(Läraren skriver 
3
2

3
1

3
1

=+ ) 

 
För att kontrastera mot bråk med olika nämnare går lektionen vidare med att läraren 
skriver upp en addition av bråk med olika nämnare på tavlan som inte stämmer, 
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nämligen 
8
5

5
3

3
2

=+ och ber eleverna diskutera i sina pargrupper huruvida det stämmer 

eller inte och i så fall varför. Vid genomgången säger en elev att det inte stämmer för: 
 

Elev: Man kan inte addera med två olika nämnare 
Lärare: Nej, det kan man inte, men varför? Har ni något tydligt exempel som visar 
varför? 
Elev: A, det blir ju mer än ett det där 

Lärare: Precis, för den här är mer än en halv [pekar på 
5
3

] 

Elev: Den är också… [när läraren pekar på 
3
2

] 

Lärare: Och 
8
5

är ? 

Elev: Det är bara lite mer än en halv 

Lärare: Men om du har mer än en halv [pekar på 
5
3

]. Mer än en halv [pekar på 

3
2

]. Då måste den bli mer än en hel [pekar på 
8
5

], och den är inte mer än en hel.   

 
När man kommit fram till att det inte fungerar att göra på detta sätt diskuteras istället 
hur man då kan göra. Eleverna svarar med att man kan göra om till gemensam nämnare.  
 

Lärare: Så tre femtedelar, vad blir det då? [Lärare skriver =
5
3

på tavlan] i 

femtondelar 
Elev: Nio femtondelar.  
Lärare: Nio femtondelar, så hur fick ni det då? […] Ändrar man nånting här nere 
så måste man ändra här uppe också. Annars skulle jag få tre femtondelar och 

skulle det vara större eller mindre än 
5
3

? 

Elev: Mindre 
Lärare: Då tar vi tre gånger tre också, och då fick ni nio femtondelar [Nu står 

15
9

35
33

5
3

=
⋅
⋅

= ].  

 
Här försöker läraren tydliggöra sambandet mellan täljare och nämnare nämligen att om 
man gör om till gemensam nämnare, i detta fallet 15, men inte gör om täljaren så får 

man 
15
3 vilket i sin tur blir mindre än 

5
3

. I ett försök att ytterligare tydliggöra att både 

täljaren och nämnaren ändras lika mycket skriver läraren hela uträkningen 

15
9

35
33

5
3

=
⋅
⋅

= . Då vi upptäckte att elever eleverna gärna räknade i decimaltal även om 

uträkningen blev krångligare på detta sätt på förtestet lades vikt vid att förklara fördelar 

med att räkna med bråkform på lektionen. Exempelvis räknade en elev ut att 
3
2 av 12 till 

att bli 8.04 eftersom han övergick i decimalform. Därför gjordes även en uträkning med 

gemensam nämnare av additionen 
3
2

5
3
+ görs även en uträkning i decimalform.  
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Lärare: Ja, det var ett sätt. Jag har sett några fler sätt som ni har gjort på. Jag har 

sett några som har gjort om till decimalform. Hur skulle det bli? 
5
3

vad är det i 

decimalform? 
Elev: 60 % 

Lärare: 0.6 [skriver 6.0
5
3
= på tavlan] som är samma sak som 60 % ja. 

3
2

 då? 

Ungefär 0.67 ja 67.0
3
2
≈ . Och då blir 0.6+0.67 27.1= . Men det var ju ett 

ungefär [pekar på 67.0
3
2
≈ ]. Om jag sa att jag ville ha ett exakt svar. Vilket sätt 

ska jag använda då? 

Elev : 
15
19

 

Lärare: [Ringar in 
15
19

] Det blev exakt, det blev inte exakt [ringar in 1.27]. Men 

det är olika sätt. Det här är inte fel, men det blir inte exakt. Så ska man räkna i 
bråk och räkna exakt så blir det det sättet.  
 

Det som läraren försöker tydliggöra är att decimalformen visserligen går att använda 
men genom att kontrastera decimalformsuträkningen med bråkuträkningen försöker hon 
få fram att bråkformen ger ett exakt svar medan decimalformsuträkningen inte ger det.  
 
Då fler elever klarade av att genomföra denna uträkning på eftertestet än på förtestet har 
det iscensatta lärandeobjektet här bidragit till ett erfarit lärandeobjekt.  
 
Härifrån gjordes sedan en generalisering till räkning med abstrakta För att betona att 
räkning med abstrakta nämnare och räkning med nämnare som är tal skulle bli tydlig 

valdes att ställa 
15
19

3
2

5
3

=+ mot 
xy

yx
yx

+
=+

11  

 

Läraren ställer först upp additionen 
yx
11

+ och låter eleverna fundera lite men återgår 

sedan till 
15
19

3
2

5
3

=+ . Läraren sätter upp ett A4 delat i tredjedelar och ett A4 delat i 

femtedelar på tavlan, bredvid varandra, under dessa sätter hon upp sätter upp ett nytt ark 

under 
5
3

3
2
+ som är uppdelad i femtondelar men det syns att det från början var uppdelat 

i tredjedelar och visar att varje tredjedel delats upp i fem delar för att få femtondelar och 
att varje femtedel delats upp i tre delar för att få femtedelarna att bli femtondelar. Under 

pappren med femtondelar står nu 
15
19

15
9

15
10

=+ .  

 
Lärare: Hur blir det nu med x och y? Kan jag dela upp i bilder såhär då? 
Elev: Nej, du vet ju inte storleken 
Lärare: Nej, det vet jag inte. Men jag vet ändå, det skulle kunna se ut såhär [pekar 
på pappren], det är x antal bitar [pekar på pappret som är indelat i tredjedelar] och 
här är y antal bitar [pekar på pappret som är indelat i femtedelar]. Hur skulle jag få 
lika många nu då? Hur många bitar måste jag dela upp helheterna i? För att det 
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skulle kunna bli samma [pekar på pappren som är uppdelade i femtondelar]. Hur 
skulle jag kunna få sånna här bilder? Finns det någon gemensam nämnare? Hur 
gjorde ni här då? Hur fick ni femton? 
Elev: nej, men du det blir xy 
 

Generaliseringen har så här långt gått till hur man räknar ut en gemensam nämnare. Att 
man tog 53 ⋅ för att få 15 kunde eleverna generalisera till att få xy som gemensam 

nämnare i 
yx
11

+ . 

 
Nu har läraren och eleverna kommit överrens om att den gemensamma nämnaren skall 
vara xy.  

Lärare: 
x
1

ska vi skriva om med nämnaren xy. [skriver 
xyx

=
1

på tavlan]. Vad 

ska det stå häruppe då? 
Elev: 2 

Lärare: 2. Är 
xy
2

samma sak som 
x
1

? 

Elev: Vi skulle plussa ihop du vet.. 

Lärare: A, fast jag har inte plussat ihop än. Vi tittar bara på 
x
1

, med nämnaren xy.  

 
Här märks att eleverna trots allt inte förstår att täljarna och nämnarna står i proportion 
till varandra; om den ena ändras så måste den andra också ändras på samma sätt. 

Tillsammans kommer läraren och eleverna fram till att 
xy
y

x
=

1 och .1
xy
x

y
=  

 

Lärare: Precis. Så nu om vi vill lägga ihop det här [ =+
yx
11

] 

Elev: 
xy
2

 

Lärare: Men du sa ju att 
xy
y

x
=

1
. Och 

y
1

, vad var det? [Skriver 

xy
x

xy
y

yx
+=+

11
]. Hur gjorde ni här? Hur fick ni 

15
19

? [pekar på =+
5
3

3
2

] 

Elev: Plussade 

Lärare: Vilka plussade ni? [Pekar på 
15
19

15
9

15
10

=+ ]. Tio plus nio, blir nitton. 

Femton, var ju samma sak hela tiden. Hur blir det nu då [pekar på 

xy
x

xy
y

yx
+=+

11
] och skriver till 

xyxy
x

xy
y

yx
=+=+

11
. Vad ska stå 

häruppe? 
Elev: två 
Elev: x plus y 

             Lärare: x plus y, precis. Varför ska det stå x plus y? 

Lärare: Varför står det nitton där [pekar på 
15
19

15
9

15
10

=+ ]. Ni har tagit tio plus 

nio. Eller? Tio plus nio blir nitton? Y plus x, det kan vi inte skriva om på nått sätt. 
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Eller kan vi det? Om vi inte vet vad det är? Inte om jag ska svara med ett 
bråkstreck. 

 
Läraren försöker tydliggöra generaliseringen genom att visa att på samma sätt som 
10+9=19 blir i det fallet x+y. Troligen förstod endast ett fåtal av eleverna hur 
generaliseringen fungerade då de ihärdigt ville ha 2 som täljare. Återigen pekar 
lektionen på att den kritiska aspekten inte är att hitta en gemensam nämnare utan snarare 
hur täljarna påverkas av att nämnarna ändras. Eleverna får dock inte syn på detta under 
lektionen då de inte lyckas genomföra uträkningen på eftertestet. Däremot har fyra 

stycken på eftertestet beräknat att
xy
x

xy
y

yx
+=+

11
] men sedan inte kommit fram till det 

slutliga svaret med ett bråkstreck. Problemet är här att få additionen till att bli ett bråk 
och den kritiska aspekten urskiljer vi här till att bli att få syn på att då två bråk har en 
gemensam nämnare och dessa adderas så är nämnaren konstant medan täljarna adderas i 
svaret. Eleverna måste här urskilja relationen mellan täljare och nämnare.  
 

Storleksordna (uppgift 1, 3, 5, 7, 8) 
 

På uppgift 1 som gick ut på att avgöra vilket av bråken 
3
2 och 

5
3 som är störst svarade 15 

elever rätt på förtestet och 15 elever på eftertestet så i det här fallet gjorde lektionen 

ingen skillnad (se figur 4). I uppgift 2 skulle eleverna avgöra vilket av 
9
8 och 

10
9 som är 

störst så svarade 10 elever rätt på förtestet mot 12 elever som svarade rätt på eftertestet. 
Det blev därmed ett litet positivt utslag på denna uppgift. Även uppgift 5 gav ett positivt 

utslag, här skulle eleverna avgöra när 
yx
11

> , här svarade fyra elever rätt på förtestet 

och nio stycken på eftertestet (se figur 4). Uppgift 7 gick ut på att storleksordna ,
6
3  

,
9
5 ,

2
1 ,

4
3 ,

7
3 ,

13
14 .

6
5 och följande uppgift 8 att sätta ut samma bråk på tallinjen. På 

uppgift 7 skedde en försämring mellan för- och eftertest då 10 elever svarade rätt på 
förtestet medan endast nio svarade rätt på eftertestet. På uppgift 8 skedde däremot en 
förbättring då åtta elever klarade uppgiften på eftertestet men endast sex stycken på 
förtestet. Det är svårt att tolka huruvida storleksordnandet av bråk med olika nämnare är 
slarvfel eller inte. Eleverna fick bättre resultat på förtestet än på eftertestet vad gäller 
storleksordnandet av bråken (uppgift 7) men hade bättre resultat på eftertestet än 
förtestet vad gäller att placera ut bråken på tallinjen (uppgift 8). Under lektionen 
diskuterades olika sätt att avgöra bråkens relation till varandra och hur man kan se att ett 
bråk är större eller mindre än något annat.  
 

Vanligt förekommande fel är att 
9
5 placeras som mindre än 

2
1 och/eller

4
3 som större än 

6
5 vilket kan tydas som slarvfel, men även som att eleven inte vet hur man gör för att 

avgöra detta. Det kan som i årskurs sex ha att göra med att eleverna inte behärskar 
någon strategi för att göra denna jämförelse som att göra om till gemensam nämnare 
eller gemensam täljare. 
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Även på dessa uppgifter sökte vi finna svaret på varför eleverna uppvisade svårigheter 
på eftertestet i lektionen.  
 
 

Då eleverna senare skulle storleksordna bråken 
6
5 , 

3
2 , 

4
3 , 

12
7 samt sätta ut dem på 

tallinjen uppkom återigen samma problem som hos årskurs sex. Eleverna har problem 
med två saker; de måste ha en start och en slutpunkt på sin tallinje, de måste kunna 
storleksordna bråken och de måste göra intervallen lagom långa. Då läraren ritar upp ett 
rakt streck på tavlan och frågar: 
 

Lärare: Nu har jag ritat upp en tallinje här…Duger den? 
Elever: Nej 
Lärare: Vad är det för fel på den? 
[…] 
Elev: Du måste ha med en nolla 
Lärare: Varför måste jag sätta ut en nolla? 
Elev: Annars kan du gå hur långt bort som helst… 

  
Visserligen är det i detta fall korrekt att en nolla är en lämplig startpunkt, däremot är 
läraren inte riktigt nöjd med elevens svar att man annars kan ”gå hur långt bort som 
helst”. Varvid läraren frågar: 
 

Lärare: Men skulle det inte vara en tallinje om jag sätter ut -5, -4 och -3. Vad 
skulle vara fel på den, det är väl en tallinje 
 

Diskussionen fortsätter sedan med att diskutera lämplig start och slutpunkt i relation till 
bråken som står på tavlan och läraren och eleverna kommer överrens om en startpunkt 
med noll och en slutpunkt 1.0. Även 0.25, 0.5 och 0.75 placeras på tallinjen.  
 

Nästa problem blir att veta vart någonstans på tallinjen bråken ska stå någonstans. 
Elev: Göra om till tolftedelar 

Lärare: Det kan jag göra… Skriver [
12
10

6
5
= , 

12
8

3
2
= , 

12
9

4
3
= , 

12
7

] Så varför 

gjorde ni så då? Varför ville ni ha tolftedelar?  
Elev: Man ser vart nånstans de står i förhållande till varandra. 
 

Placeringen av bråk görs nu genom att relatera bråken till de decimaltal som redan står 
på tallinjen. Problemet för eleverna utifrån lektionen och eftertestet är många gånger att 
de visserligen har strategier för att avgöra storleken på bråken och hur deras förhållande 
är. De kan avgöra vilket bråk som är störst respektive minst men flera som klarar av att 
avgöra det klarar inte att sätta ut samma bråk på tallinjen. Därmed tror vi den kritiska 
aspekten är att se förhållandet mellan bråk och tallinjen; att se att bråk även kan 
representera riktiga tal och att man kan relatera dem till decimaltal. Detta kan dock ses 
som motsägelsefullt då flera elever väldigt gärna övergår till decimaltal vid bråkräkning 
även om det blir svårare att räkna i decimal- än i bråkform.  
 

Helheten som ett antal (uppgift 10-12) 
 

Eleverna uppvisade ett betydligt bättre resultat på uppgifterna som var relaterade till 
helheten som ett antal. På uppgift nio blev det däremot en nedgång. Där skulle eleverna 
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avgöra vad 
3
2 av 12 blir. 15 elever hade rätt på uppgiften på förtestet mot 14 stycken på 

eftertestet. Uppgift 10, 11 och 12 utgick ifrån helheten 12 kolor och eleverna skulle 

avgöra med vilket av följande bråk man fick mest kolor respektive minst kolor; 
6
5 , 

3
2 , 

4
3 , 

12
7 . I uppgift 12 skulle de addera 

3
2

6
5
+ utifrån helheten 12 kolor. Uppgift 10 hade 

10 elever rätt på förtestet och 13 elever på eftertestet. Uppgift 11 hade 11 elever rätt på 
förtestet mot 14 elever på eftertestet. Den mest dramatiska skillnaden är på uppgift 12 
där fem elever hade rätt på förtestet mot 12 elever på eftertestet (se figur 4). Det tyder 
på att det erfarna lärandeobjektet och det iscensatta lärandeobjektet stämmer överrens.  
 
Under lektionen diskuterades hur man kan tänka då man utgår ifrån en helhet. Läraren 
ställer upp samma problem på tavlan; helheten 12 kolor. Hur många kolor får jag om jag 

får 
6
5 , 

3
2 , 

4
3 , 

12
7 , och lägga ihop 

3
2

6
5
+ ? 

Olika sätt att lösa diskuteras 
 

Läraren ritar upp 12 kolor på tavlan (12 st x i två rader, 6 i varje rad). Jag har ritat 

12 kolor här. 
6
5

… 
6
1

hur ser den ut? 12 st här [läraren pekar på tavlan] två rader 

med sex kolor i. 
Elev: Två 
Lärare: En sjättedel blir två kolor, hur många blir fem sjättedelar [lärare ringar in 
två kolor] 

 
Övriga uträkningar går till på samma sätt. Då läraren efterfrågar andra sätt att räkna. 
 

Elev: Gånger 12. 

Lärare: Gånger 12 ja [skriver 12
6
5
⋅ på tavlan]. Vad det så du sa?  

Elev: Alltså, varje blir två. Gånger 6. 

Lärare: Aha, dela 12 med 6 och sen ta gånger två. [skriver 2
6

12
= ] då delar du 

tolv med sex, då får du en sjättedel. Så tar du två gånger fem [skriver 52 ⋅ =10]. 
Var det så ni tänkte? 
Elev: Mmm.. 

 
Eleverna får därmed tillgång till olika sätt att tänka då helheten utgör ett antal istället för 

en helhet. Läraren försöker senare påvisa det ännu tydligare då additionen 
3
2

6
5
+ skall 

räknas ut.  
Elev: Göra om till sjättedelar. 
Lärare: Ok, vi har fem sjättedelar, vad blir två tredjedelar 

  Elev: fyra sjättedelar 

[Läraren skriver 
6
4

6
5
+ ] 

Lärare: Det var ju så vi gjorde förut… […]Vad blev det då? 
Elev: nio sjättedelar 
Lärare Kan vi skriva om det?  
Elev: En och en halv 
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[Lärare skriver 
2
11

6
9

6
4

6
5

==+ .]  

Lärare: Om jag frågar hur många kolor jag får om jag får så här många [pekar på 

3
2

6
5
+ ]. OM jag svarar att jag får en hel och en halv, men då får jag egentligen 

lite mer va? Så jag måste skriva lite mer bakom här va? [pekar på 
2
11 ] Jag måste 

skriva av 12 kolor… Jag måste räkna ut det. En hel, det var 12 och hälften av 12 

blev 6, så då blir det tolv plus sex som blir 18. [Det står nu 
2
11

6
9

6
4

6
5

==+ av 

12 kolor 18612 =+= .  
 

Här försökte läraren tydliggöra för eleverna skillnaden mellan att räkna i bråkform då 
bråket är relaterat till en hel och när bråket är relaterat till ett antal. Eleverna fick här 
möjlighet att få syn på detta vilket bidrog till att det intentionella lärandeobjektet blev 
ett erfarit lärandeobjekt hos eleverna.  

Slutsats- Kritiska aspekter i årskurs nio.   
 

Utifrån analys av förtest, lektion och eftertest konstaterar vi följande kritiska aspekter i 
årskurs nio.  
 
För att kunna beräkna en addition där nämnarna i bråken är olika måste eleverna få syn 
på att: 

1. Det går inte att beräkna en addition med oliknämniga bråk genom att addera 
täljarna för sig och nämnarna för sig. 

2. Då ett bråk görs om till en ny nämnare måste täljaren ändras på motsvarande 
sätt. 

3. Då ett bråk görs om till en ny nämnare finns en relation mellan den gamla 
nämnaren och den nya nämnaren samt mellan den gamla täljaren och den nya 
täljaren. 

4. Då bråken gjorts om till en gemensam nämnare och additionen ska beräknas 
hålls nämnaren konstant och täljarna adderas, vilket även gäller då nämnaren 
och täljaren är abstrakta.  

 
För att storleksordna bråk med olika nämnare, samt sätta ut dem på en tallinje måste 
eleverna få syn på att: 

1. Om man har två bråk med olika nämnare kan man göra en omvandling så att 
täljarna blir lika och nämnarna olika, då är bråket med störst nämnare minst 

(exempel: 
9
5

10
5
< vilket ger att 

9
5

2
1
< ). 

2. För att klara av ovanstående omvandling i punkt 1 måste man ha fått syn på att 
då ett bråk ändras till en ny täljare måste nämnaren ändras på motsvarande sätt. 

3. Då ett bråk görs om till en ny täljare finns en relation mellan den gamla 
nämnaren och den nya nämnaren samt mellan den gamla täljaren och den nya 
täljaren. 

4. Alla bråk ligger inte mellan 0 och 1.  
5. Det finns en relation mellan bråk och vanliga tal; bråk är en del av matematiken 

inte något separerat från allt annat.  



51 
 

6. Vidare måste man få syn på bråkens relation till varandra för att avgöra en 
lämplig start och slutpunkt på tallinjen och intervallens storlek (om alla bråken 
ligger mellan 0 och 1 är det inte lämpligt att använda en tallinje som går mellan 
0 och 100).  

 
För att kunna räkna med och jämföra bråk med olika nämnare där helheten är ett antal 
måste man få syn på:att  

1. det här går att räkna en addition med bråk med olika nämnare utan att först göra 
om till gemensam nämnare eftersom man kan räkna ut antalet som motsvaras av 
bråket. 

 
En kritisk aspekt som gäller i alla ovanstående punkter är att eleverna måste få syn på 
täljaren och nämnarens betydelse för att kunna förstå vad de ska göra och varför de ska 
göra på det sättet. De måste få syn på vad det betyder att nämnaren betecknar hur 
många delar helheten är uppdelad i och vad det betyder att täljaren betecknar hur 
många delar av helheten som avses. Först därefter kan de få syn på vad det egentligen 
betyder att täljare och nämnare står i proportion till varandra och att om den ena av dem 
ändras måste även den andra ändras på samma sätt. 
 
De kritiska aspekterna är i stort sett samma i årskurs nio som i årskurs sex. Enda 
skillnaden är att de kritiska aspekterna till stor del, åtminstone då det gäller de kritiska 
aspekterna relaterade till addition av bråk med olika nämnare, upptäcktes vid räkning 
med abstrakta bråk. Det blev tydligt att de hade fallerat att få syn på relationen mellan 
täljare och nämnare då de räknade med bråk innehållande x och y, även om flertalet 
lyckades utföra samma beräkningar då bråken istället innehöll siffror. 
 
Vi upptäckte en kritisk aspekt hos årskurs nio som vi inte upptäckte hos årskurs sex 
nämligen att räkna med bråk med samma nämnare; för att kunna göra en uträkning med 
hjälp av gemensam nämnare då bråken från början är oliknämniga måste man kunna 
utföra den sista räkneoperationen där bråken har samma nämnare, något som framkom 
som en kritisk aspekt. För övrigt var de kritiska aspekterna desamma men de upptäcktes 
på olika sätt; hos årskurs sex upptäcktes de kritiska aspekterna då eleverna räknade med 
bråk med olika nämnare innehållande siffror och de kritiska aspekterna upptäcktes hos 
årskurs nio då bråken istället innehöll bokstäver.  
 

 
Slutsats  
 
Vi har fått ett varierande resultat både bland och inom grupperna vilket kan bero på 
ålderskillnaden. Redovisning av varje årskurs resultat kan ses som en sammanfattning 
för årskursen. Det som man generellt kan peka på är att alla tre grupperna behövde 
förstå både täljarens och nämnarens betydelse samt vilken relation dessa har till 
varandra. Eftersom fyrornas lektion var på en grundläggande nivå medan sexorna och 
niorna hade en mer avancerad lektion kring bråk kommer vi nu att jämföra de kritiska 
aspekterna i årskurs sex och nio då det mesta som togs upp på deras lektioner inte var 
med på fyrornas lektion. Både årskurs sex och årskurs nio hade svårt att räkna och förstå 
hur man använder sig av en gemensamma nämnare vilket vi ser som en kritisk aspekt 
och vi tolkar det som att de inte förstår förhållandet mellan täljare och nämnare. Något 
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annat som vi har behövt belysa i samtliga tre grupper är att delarna av helheten måste 
vara lika stora i ett bråk, detta har vi tagit upp på olika nivå i de olika klasserna, i 
årskurs fyra nämnde vi det som grundläggande kunskaper medan vi i årskurs sex och 
nio tog upp det vid räkning och addition av bråk med varierade nämnare. Om vi hade 
gjort om lektionerna idag hade vi i slutet av lektionerna valt att fråga eleverna vad de 
har lärt sig under lektionen. 

Nedan i tabell 5 följer en sammanfattning av de tre lektionerna för att ge en överblick av 
lektionernas innehåll: 
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Lektion 1, 
årskurs 4 

Lektion 2, 
årskurs 6 

Lektion 3, 
årskurs 9 

Vilket är störst, 1 eller 1 ? 
                          3         4 

 
 

Vad är bråk? Pargrupper. 
 

Definition av bråk, täljare 
och nämnare 

Definition av bråk, täljare 
och nämnare 

Definition av bråk, täljare 
och nämnare 

Varierade helheter    
 Addition av bråk med 

samma nämnare 
Addition av bråk med 
samma nämnare 

Delarna måste vara lika 
stora 

  

 Addition av bråk med 
olika nämnare 

Addition av bråk med olika 
nämnare 

 Andra namn för samma 
bråk  

 
 

  Räkning med decimalform 
 Samband mellan 

 
12
3

12
4
+ och 

4
1

3
1
+ . 

 

  
yx
11

>  

  
yx
11

+ elevdiskussion 

 
 

Addition av bråk med 
olika nämnare 

 
 

Jämförelse av bråk med 
olika nämnare 

Jämförelse av bråk med 
olika nämnare 

Jämförelse av bråk med olika 
nämnare 

En hel   
Helheten som antal  Helheten som antal 
 Storleksordna och sätt 

bråk på tallinjen. 
Storleksordna och sätt bråk 
på tallinjen. 

 
Beräkna 

7
2

2
3
+  

 

Vilket är störst, 1 eller 1 ? 
                          3         4 

  

Lektionen avslutades efter 
42 minuter 

Lektionen avslutades efter 
41 minuter 

Lektionen avslutades efter 42 
minuter 

 
Tabell 5: Likheter och skillnader i lektionerna 
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Del 4 DISKUSSION  
 
Metoddiskussion  
 
Att göra en årskursöverskrivande learning study 
 

I vår studie som är åldersintegrerad så känner vi så här i efterhand att vi har gjort tre 
första cykler då eleverna låg på så olika kunskaps nivåer var det svårt att bygga vidare 
på lektionerna och endast förändra små delar. När man genomför en traditionell 
Learning study som enligt Gustavsson och Wernberg i Holmqvist (2006) syftar till att 
studera lärande i en naturlig miljö är det upptill läraren att bestämma i vilken ordning 
saker och ting skall presenteras för att man på bästa sätt skall komma åt lärandeobjektet. 
I en traditionell learning study skall man enligt Holmqvist avgränsa lärandeobjektet med 
hjälp av ett förtest. Ett förtest är lättare att analyser om det är lika för samtliga grupper 
vilket vi inte kunde ha i vår studie då det var varierad kunskapsnivå mellan grupperna. 
Efter att ha valt lärandeobjekt skall man analysera de kritiska aspekterna och sätta sig in 
i ämnesdidaktiken kring området, vi har fått olika kritiska aspekter i varje årskurs och 
det var därför svårt att bygga vidare på lektionerna och använda sig det man fått fram 
innan då de kritiska aspekterna inte var de samma. Vi planerade lektionerna tillsammans 
och när en av oss genomförde lektionen så filmade den andre och förde anteckningar. 
Efter analys av lektion 1 skall man utifrån den planera lektion 2 vilket vi inte fullt 
lyckades med då lektion 1 var på så grundläggande nivå. När vi hade genomfört och 
analyserat lektion 2 som blev som ytterligare en första cykel kunde vi utgå från den och 
bygga vidare på vissa delar till lektion tre. Holmqvist menar att en learning study inte 
behöver bestå av tre lektioner utan det kan vara två eller flera lektioner, det essentiella 
är att lektionerna bygger på varandra och är en upprepad process vilket vi inte fullt har 
lyckats med. Om vi hade börjat från andra hållet och startat med årskurs nio istället för 
årskurs fyra hade kanske resultatet sett annorlunda ut. 
 

Prestationsnivån på förtestens inverkan på lektionerna  
 

Att göra en åldersöverskridande Learning Study är komplicerat och svårt. Så som vi 
gjorde den så började vi med de yngsta eleverna, årskurs fyra, följt av årskurs sex och 
sist årskurs nio. Nu i efterhand så verkar det som att lektionerna, förtesten och 
eftertesten blev för svåra för eleverna, något som vi tror har att göra med att sexorna 
gjorde ett verkligen enastående resultat på sitt första förtest men även på det andra 
förtestet gjorde de bättre ifrån sig procentuellt sett än niorna på de sista frågorna om 
kolorna. Det märktes tydligt på niornas lektion där de lite svagare eleverna inte ens 
försökte hänga med på grund av svårighetsgraden. I Hong Kong används ibland äldre 
elever för att välja ut ett lämpligt lärandeobjekt. Om en learning study skall genomföras 
i en årskurs 4 görs ibland elevintervjuer med elever i årskurs 5 för att undersöka om 
lärandeobjektet fortfarande upplevs som svårt eller om de har tillägnat sig dessa 
kunskaper. Har eleverna då i årskurs fem fortfarande svårigheter med det eleverna i 
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årskurs fyra skall lära sig anses lärandeobjektet vara lämpligt för en Learning Study3

Kan man lita på för- och eftertesten 

. 
Nu i efterhand kan vi se att det kanske hade varit lämpligare att börja i årskurs nio för 
att se vilka svårigheter de har med lärandeobjektet och sedan gå nedåt mot årskurs 6 och 
årskurs 4. Då hade vi förhoppningsvis undvikit att lägga ribban för högt, men kanske 
även fått en bättre klarhet i de problem som finns och hittat tydligare kritiska aspekter.  
 

 

Eftersom det är barn och ungdomar vi arbetar med så har sinnesstämningen och 
händelser runt omkring inverkan på hur resultatet blir. Det faktum att eleverna känner 
sig motiverade eller inte, om de ser någon nytta med genomförandet inverkar också på 
resultatet. Då analysen uteslutande bygger på elevernas resultat på för- och eftertest i 
relation till lektionerna är det av stor relevans att veta hur tillförlitliga elevernas resultat 
på för- och eftertesten är. Elever i årskurs nio som på förtestet hade klarat av att räkna ut 

3
2

 
av 12 (se uppgift 9, bilaga 3 och bilaga 4) utan problem har inte svarat alls på 

uppgiften i eftertestet. Det är därmed troligt att de helt enkelt hoppat över uppgiften för 
att de inte tog uppgiften seriöst. Det samma gäller flertalet uppgifter för åk 9, speciellt 
uppgifter kopplade till helheten som ett antal (se uppgift 10-12, bilaga 3 och bilaga 4). 
Då detta moment inte räknas som betygsättande och inte har koppling till det eleverna 
höll på med för tillfället (de hade precis påbörjat ett avsnitt i geometri) kan det vara 
troligt att anta att de inte var speciellt motiverade till att göra sitt bästa. Det samma 
gäller årskurs sex. För det första genomfördes det två stycken förtest och det är troligt 
att de var mer motiverade vid det första förtestet, för det andra jobbade de inte alls med 
bråk under denna period. Årskurs sex ifrågasatte även svårighetsgraden på uppgifterna 
när de genomförde förtestet och hade inte tilltro till sig själva att det skulle klara av det. 
Även om motivation inte räknas som relevant i en Learning Study och vid användande 
av variationsteorin är det relevant att påpeka hur motivationen kan ha påverkat resultatet 
i metoddiskussionen. 
 
Något annat som kan ha påverkat resultatet, främst i årskurs sex är att läraren som 
undervisade denna lektion inte tidigare undervisat eller träffat dessa elever, och ej heller 
undervisat i årskurs sex. Valet att det blev denna lärare som undervisade årskurs sex var 
att endast en av lärarna var behörig att undervisa i årskurs sex även om det inte var på 
dennes VFU skola. Vi ansåg att trovärdigheten på studien ökade om läraren var 
ämnesbehörig för den aktuella årskursen. För- och eftertest genomfördes av den av oss 
som gjorde sin VFU på skolan.  

 
Resultatdiskussion  
 

Kritiska aspekter i årskurs fyra 
 

Eftersom fyrorna endast hade lite eller inga förkunskaper kring räkning med bråk var vi 
tvungna att lägga lektionen på en grundläggande nivå där vi gick igenom allt från ett 
bråks uppbyggnad och betydelse till hur man utläser och räknar med bråk i olika former. 

                                                 
3 Seminarium, Hong Kong Institute of Education, 19-10-2009 



56 
 

Den viktigaste utgångspunkten i årskurs fyras lektion var att få dem att förstå vad ett 
bråk är och vad de olika byggstenarna i ett bråk innebär, exempelvis täljare- och 
nämnarens betydelse samt hur man utläser ett bråk. Efter att eleverna förstått vad ett 
bråk var och hur det var uppbyggt var det viktigt att de förstod att helheten kan se olika 
ut men att delarna av helheten alltid måste vara lika stora annars kallas det för bitar och 
det är två olika saker. Innan de kunde börja dela in helheten i delar var det viktigt att de 
visste hur en hel ser ut och hur relationen ser ut mellan täljaren och nämnaren i bråket. 
Det vi utifrån förtesten hela tiden återkom till efter analys av varje fråga var att eleverna 
måste förstå betydelsen och relationen mellan täljaren och nämnaren för att få en 
förståelse hur man räknar med bråk. Vikten av att göra detta bekräftas av tidigare 
genomförda bråkstudier bland annat av Runesson och Mok (2005) som poängterar att en 
kritisk aspekt vid för att förstå bråk är att förstå att bråkets storlek är relaterat till 
helheten. För att kunna jämföra bråkens värde med varandra var de tvungna att få en 
bild av hur olika bråk kan se ut när det inte står i bråkform och vi valde därför att 
använda oss av fyra olika geometriska former indelade i varsin färg beroende på form 

som delade i 
4
1,

3
1,

2
1,

1
1 . Vi valde att hålla färg och form på exemplen konstanta men att 

variera nämnarens betydelse inom varje färg, detta gjorde vi för att eleverna skulle 
kunna se hur exempelvis en tredjedel och en fjärde del kunde se ut om man utgår från 
samma helhet och att de på det sättet skulle kunna hålla delarna framför varandra för att 
se vilket bråk som är störst eller minst. Vid addition av bråk var det en elev som påstod 
att om man adderar en tredjedel med en tredjedel utifrån samma helhet så får man en 
fjärdedel vilket vi anser var bra att det kom upp för då fick vi möjlighet att utifrån 
täljaren och nämnarens betydelse bena isär bråket för att se vad som händer, nämligen 
att man som en annan elev föreslog får två tredjedelar. En enligt Runesson4

3
3

 vanlig 
missuppfattning är att delarna i ett bråk har olika namn beroende på i vilken ordning de 
benämns, därför var vi noga med att förklara att varje del för sig i ett bråk, exempelvis 

 är värda en tredjedel och att del två inte heter två tredjedelar utan det heter en 

tredjedel så vida man inte har adderat en tredjedel med en annan tredjedel ur samma 
helhet och så vidare. Något vi inte riktigt utifrån eftertesten kom åt under lektionen var 
storleksordningen av bråk, kanske berodde detta på att vi på lektionen endast 
storleksordnade bråk med konstant täljare och varierad nämnare men att vi på eftertestet 
hade med bråk där även täljaren var varierad. Vilket bekräftas av Lamon (2008) som 
argumenterar för att det är svårare att storleksordna bråk där såväl täljare som nämnare 
varierar än bråk där antingen nämnare eller täljare är konstant. Det är vid de bråk där 
täljaren är varierad som eleverna har blandat ihop bråk eller helt enkelt bara utgått från 
nämnaren och sedan börjat med det bråk där nämnaren hade lägst siffra och sedan har 
de tittat på täljaren i bråken och placerat de med minsta täljaren först. De har inte 

förståelse för att 
2
1  och 

4
2 är värda lika mycket vilket vi inte gick igenom på lektionen 

då den var så grundläggande inom en bred vidd av bråk i olika former. Något som vi 
borde tagit upp på lektionen är de strategier vissa elever hade visat på förtestet, dessa 
strategier kunde möjligen ha hjälpt de andra till en ökad förståelse då de skulle fått 
ytterligare en metod för att tolka ett bråk.  
 

                                                 
4 Ulla Runesson, föreläsning vid Högskolan i Skövde matematik i tidiga åldrar 15hp, februari 2009 
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Kritiska aspekter i årskurs sex 
 

Sexorna presterade så pass bra på förtestet på de frågor som involverade helheten som 
ett antal (fråga 7-10) att vi beslöt att inte ha med detta moment under lektionen utan 
istället fokusera på gemensam nämnare och jämförelse av bråk med olika nämnare. 
Kilborn (1990) hävdar att elever lär sig att bråk är svårt i skolan och att de helt enkelt 
lägger av när de ser att en uppgift innehåller bråk med olika nämnare eftersom de har 
lärt sig att det är svårt att räkna med sådana bråk. Det är därför rimligt att anta, såsom vi 

har gjort, att eleverna presterade sämre på uppgift 12 (se bilaga 3) att beräkna 
6
5

3
2
+  då 

helheten är 12 kolor. Innan lektionen visste de inte vad gemensam nämnare var och 
räknade utan större problem ut uppgiften genom logiskt tänkande. Men efter lektionen 
hade de lärt sig att det var svårt att räkna med olika nämnare varför många av dem inte 
ens försökte eller helt enkelt krånglade till uppgiften, vilket kan förklara det försämrade 
resultatet på denna uppgift och vilket påvisar att vårt försämrade resultat på denna 
uppgift även stämmer överrens med tidigare forskning. 
 
Att göra två bråk liknämniga var svårt i årskurs sex, där den stora svårigheten låg i att 
omvandla bråken till gemensam nämnare. Det vanligaste felet på förtestet var att de 
adderade täljarna för sig och nämnarna för sig vilket är anledningen till att vi under 

lektionen fokuserade mycket på att diskutera varför 
8
5

5
3

3
2

≠+ . Även Kilborn (1990) 

hävdar att det vanligaste felet är just att addera täljarna för sig och nämnarna för sig. Att 
förstå varför det inte stämmer att addera täljarna för sig och nämnarna för sig anser vi 
vara en kritisk aspekt i årskurs sex som även bekräftas av forskningslitteraturen. 
 
I årskurs sex användes en cirkel som utgångspunkt då vi arbetade med omvandling av 

bråk, exempelvis då vi undersökte hur många delar 
3
1 skulle delas in i för att få 

tolftedelar. Såväl Kilborn (1990) som Lamon (2008) föreslår istället 
chokladkaksmodellen som istället utgår ifrån en rektangulär modell, kanske hade den 
kritiska aspekten kommit åts tydligare om inte en cirkel hade använts som 
utgångspunkt.  
 

Kritiska aspekter i årskurs nio 
 

I årskurs nio användes chokladkaksmodellen till viss del för att förklara gemensam 
nämnare och eleverna uppvisade ett bättre resultat på eftertestet vilket kan påvisa att 
denna metod är bättre precis som Kilborn (1990) och Lamon (2008) även säger. Lamon 
(2008) hävdar att den lättaste typen av bråk att jämföra och handskas med är de som har 
samma nämnare eftersom enheten är samma, därefter bråk med olika nämnare men 
samma täljare och sist bråk med olika nämnare och olika täljare. Intressant nog 
uppvisade några av niorna problem att addera bråk med samma nämnare när de 

beräknade additionen 
yx
11

+  till 
xy
x

xy
y
+  vilket är en korrekt omvandling till en 

addition av bråk med samma nämnare, men i detta steg uppvisade niorna svårigheter att 
komma vidare. Frågan är om det är möjligt att riktigt förstå addition av bråk med olika 
nämnare om man inte behärskar addition av bråk med samma nämnare. Vad är den 
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kritiska aspekten i detta fall? Den slutsats vi kommer fram till är att relationen mellan 
täljare och nämnare inte är tydlig för eleverna. Den kritiska aspekten blir i första hand 
att förstå förhållandet mellan delen och helheten, precis som Lamon (2008) också 
kommit fram till. Den kritiska aspekten då det gäller addition av bråk med olika 
nämnare blir även att förstå addition av bråk med samma nämnare för att undvika att fel 
uppstår då bråken med de olika nämnarna gjorts om till samma nämnare. 
 

Likheter/skillnader mellan årskurserna 
 

Kilborn (1990) föreslår att det kan vara så att yngre elever är bättre på att räkna med 
bråk med olika nämnare för att de ännu inte lärt sig att det är svårt. Detta kan vara fallet 
i vår studie då sexorna presterade bättre än niorna på vissa frågor. Frågorna på förtestet 
som involverade en helhet som utgjordes av ett antal löste sexorna bättre än niorna. 
Däremot uppvisade sexorna ett sämre resultat på eftertestet på dessa frågor än niorna. 
Det kan ha varit så att sexorna under lektionen lärde sig att det är svårt att räkna med 
bråk med olika nämnare och denna aspekt behandlades inte under sexornas lektion. 
Niorna uppvisade problem med att räkna med bråk där helheten var ett antal redan 
under förtestet varför detta togs med under lektionen.  
 
Bråk och decimaltal hänger starkt ihop och detta märktes tydligt i vårt resultat. I både 
årskurs 6 och årskurs 9 ville eleverna gärna (även efter och under lektionen) övergå i 
decimalform. I årskurs 6 blev det tydligt då en elev sa: ”jag vet hur det blir i 
decimalform”. Något som inte är så konstigt kanske med tanke på att läroböckerna 
rekommenderar att eleverna skall övergå i decimalform. I läroboken för årskurs nio 
Matte Direkt gås minsta gemensamma nämnare igenom i den röda kursen (den på en 
högre nivå) och i verktygslådan i bak i boken står att eleverna skall göra en uträkning 
med bråk som har olika nämnare genom att just göra om till decimalform (Carlsson, 
Hake, & Öberg, 2006). Vi tycker det verkar som en kritisk aspekt kan vara för eleverna 
att förstå varför bråkformen är att föredra framför decimalformen. Förstår de inte det 
finns ingen anledning för dem att vilja förstå. Därför försökte synliggöra detta genom att 
diskutera värdet av att ha ett exakt svar.  
 
Därmed har detta tydliggjort vad Löwing och Kilborn (2002) skriver nämligen att 
bråkräkning tonats ned alltmer i dagens skola. Något som vi delvis märkte. Sexorna var 
exceptionellt duktiga på bråkräkning redan innan vilket satte ribban för högt, speciellt i 
förhållande till niorna då vi antog att de skulle vara ännu duktigare. Vi tror det är en 
vanlig missuppfattning eftersom att de är äldre och har gått i skolan längre vilket borde 
innebära att de har mer kunskap om detta. Detta varierar givetvis mellan både skolor, 
klasser och elever, sexorna hade arbetat mycket med bråk innan medan niorna inte hade 
gjort det alls mycket. En av niorna skrev till och med i eftertestet ”jag behöver inte 
kunna det här”. I vilket fall blir gapet och skillnaden mellan dem som ägnat sig åt bråk 
och de som inte gjort det stort.  
 
Såväl elever i årskurs sex som elever i årskurs nio hade problem med minsta 
gemensamma nämnare och en kritisk aspekt såg vi här som att de inte förstår 
förhållandet mellan täljare och nämnare, de förstår inte proportionaliteten som finns 
mellan dem och att om en av dem ändras så måste den andra ändras på samma sätt och 
som Lamon (2008) refererar till som nödvändigt för att förstå bråk. Att denna kritiska 
aspekt som vi funnit i vår studie verkligen är en kritisk aspekt vad gäller bråkräkning i 
allmänhet är även därmed troligt. 
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Slutsats  
 

Den slutsats vi drar ifrån denna studie är att det är svårt att genomföra en 
årskursövergripande Learning Study även om det gav oss väldigt intressanta resultat. 
Det är svårt att bygga vidare eller förbättra en lektion när nästa lektion genomförs med 
en äldre grupp med andra förkunskaper som ligger på en högre nivå. Den viktigaste 
kritiska aspekten vi funnit är att eleverna måste förstå vad täljare och nämnare betyder 
och därmed även förstå och behärska relationen som existerar mellan täljare och 
nämnare. Förstår inte eleverna relationen däremellan blir räkning med gemensam 
nämnare svårt och något som endast utförs mekaniskt och utan förståelse. Finns denna 
förståelse kan elever förstå såväl addition som jämförelse av bråk med olika nämnare. 
En annan viktig slutsats är samma svårigheter som vi upptäckte i årskurs sex fanns kvar 
även i årskurs nio. 
 

Fortsatt forskning  
 

Vi föreslår en fortsatt forskning kring undervisning av bråk med olika nämnare. Ett 
förslag skulle kunna vara att se våra respektive cykler i årskurs 4, årskurs 6 och årskurs 
9 som första cykler i tre stycken nya learning studys där våra lektionsupplägg kan 
byggas vidare på för att komma till ytterligare förståelse kring var de kritiska aspekterna 
ligger. Vi föreslår även att stark fokus finns på att förstå varför elever har svårt att se 
relationen mellan täljare och nämnare och hur man kan synliggöra detta förhållande för 
eleverna. Vidare rekommenderar vi vidare fokus på om, och i så fall varför, samma 
svårigheter finns kvar mellan årskurs sex och årskurs nio och varför ingen progression i 
förståelse av bråk mellan dessa årskurser.  
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Bilaga 1: Förtest och eftertest åk 4  
 
Namn: ……………………………………. 
 
1.   Detta är en pizza: 

 
 
Måla en halv pizza 
          
 
2.   Fyra kompisar delar lika på den här pizzan 
 

 
a) Rita hur stor del var och en får 

 
b) Vad kallas en sådan del? Skriv med bokstäver_______________ 

 
c) Hur skriver man detta med siffror? _____________ 

 
d) När får du mest pizza, är det i uppgift 1 eller 2?__________ 

varför?__________________________________________ 



 
 

3.Vad står det här? Skriv med bokstäver 
1                Måla 1 av rutan 
4 _____________________           4 
 
 
1                                       Måla 1 av rutan  
2    ______________________           2 
 
1    Måla 1 av rutan 
3    ______________________           3 
 
 
2    Måla 2 av rutan 
4      _____________________           4 
 
 
2    Måla 2 av rutan 
3      ________________________          3 
 
 
 
4. Ordna de fem bråken ovan i storleksordning, börja med det minsta. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Förklara hur du tänkte: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 
 

5. David har 12 kolor. Ringa in 1 av kolorna. 
                                3 

               
 

          1  av 12 är ____ stycken  
                                                                                     3 
 
 
 

Förklara hur du tänkte: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 
6. David har 12 kolor som han vill dela med sina vänner med vilket bråktal får 
David 

 
 
 
 
 

 
a) flest kolor?__________        1              1              1                 1 

                                              2              3              4                 6 
b) minst kolor?_________ 

 
Förklara hur du tänkte: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 
 

7. Lisa har fått 6 presenter på sin födelsedag. 
 

                
 

Ringa in 1 av presenterna                  1 av 6 är  ____ 
  3                                                   3 
 
Förklara hur du tänkte: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 
8. Lisa har fått 6 presenter på sin födelsedag. 

 
Ringa in 1av av presenterna                  1 av är ______ 

         6                                               6 
 
Förklara hur du tänkte: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 



 
 

9. Det finns 10 äpplen i en korg. 
 

 
 
Ringa in 1 av äpplena.        1 av 10 är ___st 
               5                           5 
 
Förklara hur du tänkte: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
10. Det finns 10 äpplen i en korg. 
 
 
 
Ringa in 3 av äpplena.        3 av 10 är ___st 
               5                           5 
 
Förklara hur du tänkte: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
11. Det finns 10 äpplen i en korg. 
 

 
 
Ringa in 1 av äpplena.        1 av 10 är ___st 
              10                         10 
 
Förklara hur du tänkte: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 



 
 

Bilaga 2- förtest och eftertest åk 6 
 
Namn: ……………………………………. 
 

1. Pelle och Kalle beställer varsin lika stor pizza. Pelle orkar med 2/3 av sin 
pizza, och Kalle äter 3/5 av sin pizza. 

 

 
 

 
Vem orkade äta mest pizza, Kalle eller Pelle?__________ 

varför?_________________________________________ 

 

 

 
2) Hur mycket pizza åt de tillsammans? 

 
 

 
 

Beskriv hur du räknade ut 1) och 2). 



 
 

3.  Stina och Elin beställer varsin lika stor pizza. Stina äter 8/9 av sin pizza. Elin 
äter 9/10 av sin pizza. 
 

 
 

Vem orkade äta mest pizza, Stina eller Elin?__________ 

varför?_________________________________________ 

 

 
4. Hur mycket pizza åt de tillsammans? 

 
 
 

 
Beskriv hur du räknade ut 3) och 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

5.  Ordna följande bråk i storleksordning, börja med det minsta, och förklara 
hur du tänker: 
 ,
9
5 ,

2
1 ,

4
3 ,

7
3 .

6
5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Rita en tallinje och placera in bråken ovan på den. 



 
 

7. David har 12 kolor. Ringa in 2 av kolorna. 
                                3 

               
 

          2 av 12 är ____ stycken  
                                                                                     3 
 
 
 

Förklara hur du tänkte:  

 

 

 
 
8. David har 12 kolor som han vill dela med sina vänner med vilket bråktal får 
David 

 
 
 
 
 

 
Flest kolor?__________        5              2              3                 7 

6             3              4                12 
9. Minst kolor?_________ 
 
10. Hur många kolor får man om man får 

6
5

3
2
+ ? 

 
 

Förklara hur du tänkte:  



 
 

 

Bilaga 3- Förtest åk 9 
 
Namn: ……………………………………. 
 

1. Pelle och Kalle beställer varsin lika stor pizza. Pelle orkar med 2/3 av sin 
pizza, och Kalle äter 3/5 av sin pizza. 

 

 
 

 
Vem orkade äta mest pizza, Kalle eller Pelle?__________ 

varför?_________________________________________ 

 

 

 
2) Hur mycket pizza åt de tillsammans? 

 
 

 
 

Beskriv hur du räknade ut 1) och 2). 



 
 

3.  Stina och Elin beställer varsin lika stor pizza. Stina äter 8/9 av sin pizza. Elin 
äter 9/10 av sin pizza. 
 

 
 

Vem orkade äta mest pizza, Stina eller Elin?__________ 

varför?_________________________________________ 

 

 
4. Hur mycket pizza åt de tillsammans? 

 
 
 

 
Beskriv hur du räknade ut 3) och 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

5) När är 
yx
11

> . Motivera ditt svar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Beräkna 

yx
11

+ , svara med ett bråkstreck.  

 
 
 



 
 

7) Ordna följande bråk i storleksordning, börja med det minsta, och förklara hur 
du tänker: 

,
6
3  ,

9
5 ,

2
1 ,

4
3 ,

7
3 ,

13
14 .

6
5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Rita en tallinje och placera in bråken ovan på den. 



 
 

9. Beräkna 
3
2 av 12. Beskriv hur du tänker.  

                                 
               
 

          
 

 

 
 
10) David har 12 kolor som han vill dela med sina vänner med vilket bråktal får 
David 

 
 
 
 
 

 
Flest kolor?__________        5              2              3                 7 

6            3              4                12 
11. Minst kolor?_________ 
 
12. Hur många kolor får man om man får 

6
5

3
2
+ ? 

 
 

Förklara hur du tänkte:  

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4- Eftertest åk 9 
 
Namn: ……………………………………. 
 

1. Pelle och Kalle beställer varsin lika stor pizza. Pelle orkar med 2/3 av sin 
pizza, och Kalle äter 3/5 av sin pizza. 

 

 
 

 
Vem orkade äta mest pizza, Kalle eller Pelle?__________ 

varför?_________________________________________ 

 

 

 
2) Hur mycket pizza åt de tillsammans? Svara i bråkform. 

 
 

 
 

Beskriv hur du räknade ut 1) och 2). 



 
 

3.  Stina och Elin beställer varsin lika stor pizza. Stina äter 8/9 av sin pizza. Elin 
äter 9/10 av sin pizza. 
 

 
 

Vem orkade äta mest pizza, Stina eller Elin?__________ 

varför?_________________________________________ 

 

 
4) Hur mycket pizza åt de tillsammans? Svara i bråkform. 

 
 
 

 
Beskriv hur du räknade ut 3) och 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

5) När är 
yx
11

> . Motivera ditt svar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Beräkna 

yx
11

+ , svara med ett bråkstreck.  

 
 
 



 
 

7) Ordna följande bråk i storleksordning, börja med det minsta, och förklara hur 
du tänker: 

,
6
3  ,

9
5 ,

2
1 ,

4
3 ,

7
3 ,

13
14 .

6
5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Rita en tallinje och placera in bråken ovan på den. 



 
 

9. Beräkna 
3
2 av 12. Beskriv hur du tänker.  

                                 
               
 

          
 

 

 
 
10) David har 12 kolor som han vill dela med sina vänner med vilket bråktal får 
David 

 
 
 
 
 

 
           flest kolor?__________        5              2             3                 7 

6             3             4                12 
11) minst kolor?_________ 
 
12) Hur många kolor får man om man får 

6
5

3
2
+  

 
 

Förklara hur du tänkte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Bilaga 5- Utgångspunkten för förtesten 
 
Namn: ……………………………………. 
 
 
 
1.   Detta är en pizza: 

 
 
Måla en halv pizza 
          
 
 
 
 
2.   Fyra kompisar delar lika på den här pizzan 
 

 
e) Rita hur stor del var och en får 

 
f) Vad kallas en sådan del? Skriv med bokstäver_______________ 

 
g) Hur skriver man detta med siffror? _____________ 

 
 
 
3.   Två personer delar kolorna lika. 
 
 



 
 

a) Visa på bilden hur många varje person får. 
b) Varje person får______ kolor 
 
 
 
4.   Mamma har gjort i ordning godispåsar till sina barn. De såg ut så här: 
 
 

              
 
 
 

a) Hur många barn har delat på godiset? ___________________ 
 
b) Hur många godisar får varje barn? ______________________ 

 
c) Hur många godisar fanns det från början? ________________ 

 
 
 
5. 
Vad står det här? Skriv med bokstäver 
1               Måla 1 av rutan 
4     _____________________    4 
 
 
1                                       Måla 1 av rutan  
2    ______________________           2 
 
1    Måla 1 av rutan 
3    ______________________           3 
 
 
2    Måla 2 av rutan 
4      _____________________           4 
 
 
2    Måla 2 av rutan 
3      ________________________          3 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Namn:…………………………………………….. 
 
6. 

 
David har 9 kolor. Ringa in 1 av kolorna. 
         3 
 
 1  av 9 är ____ stycken 
 3 
 
7. 
 

                
 
Lisa har fått 6 presenter på sin födelsedag. Ringa in 2    av presenterna
               3 
 
 2   av 6 är  ____ 
 3 
 
 
 
8. 
 

 
 
Det finns 10 äpplen i en korg. Ringa in 3   av äpplena. 
          5 
 

3 av 10 är ___ 
                   5 



 
 

 
 
 
 
9. Detta är Pelles födelsedagstårta  
 

 
 
10.   Stina vill dela en chokladkaka med sina kompisar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Tårtan är delad i två lika stora delar. 
Varje del är ________ av hela tårtan. 

 
b) De finns 12 jordgubbar på tårtan. Hälften 

av alla jordgubbarna är ______ 
 

c) Fyll i talen som fattas så att det stämmer 
 

 
_____ av 12 är _____ 

a) Dela chokladkakan i 3 lika stora 
delar.  

b) Varje del är ____ av 
chokladkakan. 

c) Det finns 6 nötter i 
chokladkakan. En tredjedel av 
alla nötterna är____ 

d) Fyll i talen som fattas så att det 
stämmer 

  
____ av 6 är ___ 



 
 

Bilaga 6- Till vårdnadshavare och elever 
 

 
 
Till föräldrar i klass 4, 6 och 9                                                                 Datum 2009-09-28 
 
Den svenska skolan är i dag uppmärksammad på olika sätt. Inte minst har svenska elevers 
kunskaper och möjligheter att lära sig stått i fokus och diskuterats.  

Undertecknade går nu sin examenstermin i lärarutbildningen vid högskolan i Skövde. 
Ett av utbildningens syften är att göra lärare bättre skickade att utföra sitt arbete och att 
förbättra elevernas lärande i matematik. 

För att utveckla både oss och eleverna, behöver vi studera vår egen undervisning och 
elevernas lärande lite närmare. Ett sätt att göra detta är att göra videoinspelningar i 
klassrummet för att kunna analysera lärarens undervisning och elevernas möjlighet att lära ett 
särskilt innehåll. För att få videofilma lektioner, måste vi emellertid ha målsmans tillstånd. De 
inspelade lektionerna kommer endast att användas i studiesyfte.  

Vi hoppas att ni vill ställa upp på denna undersökning som är viktig för att ge kunskap 
om hur vi kan förbättra undervisningen så att fler elever finner skolarbetet roligt och 
värdefullt- och lär sig mera.  
 
Välkommen med frågor om det är något du undrar över! 
 
Vänliga hälsningar, Simone Lindström och Susanne Partanen  
 
Vid frågor ring: Simone 0709-43 45 15 
    Susanne 0737 289311, 0504 14905 
 
Lämna in nedanstående snarast till skolan. 
______________________________________________________________________ 
 
Learning Study – En modell för utvecklingsarbete direkt i klassrummet. 
Tillstånd ang. videofilmning i klassrummet under en lektion i matematik  
 

Jag ger tillstånd till att mitt barn får filmas under en lektion och att den filmen får visas i 
syfte att analysera lärarens undervisning. Läraren ansvarar för filmen. 
 
Jag ger inte tillstånd till att mitt barn filmas. 
 

 
 
Elevens namn: ____________________________________ klass:____________ 
 
 
Målsmans underskrift:________________________________________________ 


	En Learning Study i årskurs 4, 6 och 9.
	Resumé
	Abstract
	Ansvarsområden
	Del 1 BAKGRUND
	Inledning
	Syfte
	Undervisning och lärande
	Lesson study
	Lära sig bråk
	Bråk- och decimaltal
	Bråk med olika nämnare- jämföra
	Minsta gemensamma nämnare och addition

	Teoretiska utgångspunkter
	Lärandeobjektet

	Variationsteorin
	Metodval
	Kvalitativmetod och aktionsforskning
	Learning Study

	Urval
	Genomförande
	Analys
	Trovärdighet
	Forskningsetik

	Del 3 RESULTAT
	Lektion 1 i årskurs fyra
	Planering av lektion 1/ Intentionellt lärandeobjekt i årskurs fyra
	Iscensatt lärandeobjekt/genomförande av lektionen i årskurs fyra.
	Definition av bråk, täljare och nämnare
	Olika helheter
	Att dela in helheten
	En hel
	Delarnas värde
	Jämföra bråk
	Helheten som ett antal
	Avslut
	Erfarit lärandeobjekt/eftertest i årskurs fyra
	Slutsats- Kritiska aspekter i årskurs fyra.

	Lektion 2 i årskurs sex
	Planering av lektion 2. /Intentionellt lärandeobjekt i årskurs sex
	Iscensatt lärandeobjekt/genomförande av lektionen i årskurs sex
	Eftertest/ Erfaret lärandeobjekt i årskurs sex
	Addition av bråk med olika nämnare (uppgift 2 och 4)
	Storleksordna (uppgift 1, 3, 5 och 6)
	Helheten som ett antal (uppgift 7-10)
	Slutsats- Kritiska aspekter i årskurs sex.

	Lektion 3 i årskurs nio
	Planering av lektion 3/ Intentionellt lärandeobjekt i årskurs nio
	Iscensatt lärandeobjekt/ Genomförande lektion 3 i årskurs nio
	Eftertest/Erfarit lärandeobjekt i årskurs nio.
	Addition av bråk med olika nämnare (uppgift 2, 4 och 6)
	Storleksordna (uppgift 1, 3, 5, 7, 8)
	Helheten som ett antal (uppgift 10-12)
	Slutsats- Kritiska aspekter i årskurs nio.

	Slutsats

	Del 4 DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Prestationsnivån på förtestens inverkan på lektionerna
	Kan man lita på för- och eftertesten

	Resultatdiskussion
	Kritiska aspekter i årskurs fyra
	Kritiska aspekter i årskurs sex
	Kritiska aspekter i årskurs nio
	Likheter/skillnader mellan årskurserna
	Slutsats
	Fortsatt forskning


	Bilaga 1: Förtest och eftertest åk 4
	Bilaga 2- förtest och eftertest åk 6
	Bilaga 3- Förtest åk 9
	Bilaga 4- Eftertest åk 9
	Bilaga 5- Utgångspunkten för förtesten
	Bilaga 6- Till vårdnadshavare och elever

