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Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om läromedel i matematik 
för gymnasiet uppfyller elevers behov att lära sig bråkräkning. Både äldre och nyare böcker 
från läromedelsförlaget Natur & Kultur har analyserats. Eftersom det finns läromedel avsedda 
för både yrkesförberedande och högskoleförberedande program så har också en komparativ 
studie genomförts. Det är multiplikation och division av bråk som har undersökts. Enligt 
forskning så måste eleven både ha procedurell och konceptuell kunskap om bråkbegreppet för 
full förståelse. Den här uppsatsen tar upp didaktiken om hur man utför multiplikation och 
division med bråk samt varför procedurerna fungerar.  
    Fyra matematikböcker har granskats. Analysen visade att de elever som går ett 
yrkesförberedande program får mindre information och träning på bråkräkning än de elever 
som går studieförberedande program. Undersökningen visade också att ingen av läroböckerna 
gav tillräcklig information och träning för eleverna att få både procedurell och konceptuell 
kunskap om division av bråk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: bråkräkning, konceptuell kunskap, matematik, procedurell kunskap. 



   
 



  i 
 
 
Innehållsförteckning   
 
 
1 INLEDNING........................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Litteraturgenomgång ........................................................................................................ 2 

1.2.1 Procedurell kunskap .................................................................................................. 2 

1.2.2 Konceptuell kunskap ................................................................................................. 2 

1.2.3 Bråkbegreppet ........................................................................................................... 2 

1.2.4 Multiplikation och division med bråk ....................................................................... 3 

1.2.5 Strategier för multiplikation och division med bråk … ............................................ 3 
 1.2.5.1 Multiplikation mellan ett naturligt tal och ett bråk…………....................3 
 1.2.5.2 Multiplikation av två stycken bråk………………………………………4 
 1.2.5.3 Division av ett bråk med ett naturligt tal………………………………...4 
 1.2.5.4 Division av ett naturligt tal med ett bråk………………………………...5 
 1.2.5.5 Division med två tal i bråkform…………………………………………5 

1.2.6 Elevers bråkkunskaper……………………………………………………………..6 
 1.2.6.1 Procedurella och konceptuella kunskaper i bråk………………………...6 
 1.2.6.2 Procedurella brister………………………………………………………6 
 1.2.6.3 Konceptuella brister……………………………………………………..7 

 1.2.6.4 Diagnoser i bråk…………………………………………………………7 
1.3 Frågeställningar ................................................................................................................ 8 

2 METOD................................................................................................................................... 9 

2.1 Urval................................................................................................................................. 9 

2.2 Datainsamlingsmetoder .................................................................................................... 9 

2.3 Procedur ......................................................................................................................... 10 

2.4 Analysmetoder ............................................................................................................... 10 

3 RESULTAT .......................................................................................................................... 12 

4 DISKUSSION ....................................................................................................................... 14 

REFERENSER......................................................................................................................... 16 

BILAGOR ................................................................................................................................ 18 



  ii 
 
 



1 

1 INLEDNING 
Efter tio år i läraryrket vill jag fördjupa mig i hur några viktiga matematiska begrepp 
presenteras och definieras i olika läroböcker. Jag genomför den här undersökningen av främst 
två orsaker. Först så känner jag mig inte tillfredsställd med allt innehåll i den litteratur som 
jag använder idag i mitt dagliga arbete. Det finns några matematiska begrepp som kan 
presenteras på ett annorlunda och kanske bättre sätt. För det andra så är enligt min erfarenhet 
och forskning, matematikboken idag fortfarande helt dominerande som läromedel på 
gymnasiets matematiklektioner. Elevernas kunskapsutveckling kan då i stor del vara beroende 
av kurslitteraturens innehåll.  
    I uppsatsen analyseras begreppet bråkräkning. Bråkräkning anses som en baskunskap i 
matematiken och därför kommer jag att analysera hur gymnasielitteratur tar upp och 
presenterar begreppet. Jag kommer att koncentrera mig på multiplikation och division av 
bråk.  
    Jag kommer att begränsa mig till fyra olika böcker som utges av förlaget Natur & Kultur :  
Matematik 3000 Röd, Matematik 3000 Blå, Matematik 5000 1a och Matematik 5000 1c. 
Matematik 3000 Röd och Matematik 3000 Blå baseras på kursplan 2000. Matematik 3000 
Röd är en grundbok avsedd för elever som går ett yrkesförberedande program och Matematik 
3000 Blå läses av elever som går antingen ett naturvetenskapligt program eller ett tekniskt 
program. Det här är läroböcker som vi använt på vår skola i 10 år. 
    Matematik 5000 baseras på den nya gymnasiereformen GY 2011 så de kommer att 
användas första gången under höstterminen 2011. Bråkräkning ingår i kursen Matematik 1a, 
1b och 1c. Jag kommer göra en jämförelse mellan matematik 1a och matematik 1c. 
Matematik 1a läses av samtliga yrkesförberedande program på gymnasiet och Matematik 1c 
läses av naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet..  

1.1 Bakgrund 
I skolverkets Kursplan för MA 1201 – Matematik A står det under målformuleringarna bl a 
följande: ” Eleven skall ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta reella tal 
skrivna på olika sätt”. I reella tal inkluderas bråk som är den första mer avancerad matematik 
som eleverna lär sig i skolan (Engström, 1997). För att elever skall få en fördjupad och vidgad 
kunskap i sin taluppfattning till bråk så måste de veta både hur man utför aritmetiska 
operationer med bråk, s.k. procedurell kunskap, samt varför de fungerar, s.k. konceptuell 
kunskap.  
    Fr o m i höst i år kommer elever som börjar årskurs 1 att undervisas i kursen Matematik 1. 
Beroende på vilket program eleven går så läser de Matematik 1a, Matematik 1b eller 
Matematik 1c. I centralt innehåll för kurs Matematik 1a och Matematik 1c kan man bl a läsa 
att ” undervisningen i kursen ska behandla metoder för beräkningar med reella tal skrivna på 
olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena,…”. Här kan man utläsa att bråkräkning 
är ett centralt innehåll i kursen. Kursen Matematik 1b kommer jag inte behandla i det här 
arbetet. Anledningen till det är att jag vill framföra en tydlig skillnad mellan läroböcker för 
yrkesförberedande program och läroböcker för studieförberedande program. 
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1.2 Litteraturgenomgång 
Det här kapitlet inleds med en förklaring av de två olika kunskapstyper, procedurell och 
konceptuell kunskap, som utvecklats ur konstruktivismen lära. Därefter redogörs för olika 
strategier för att lösa matematiska uppgifter med multiplikation och division av bråk. Både 
strategier med procedurell kunskapssyn och konceptuell kunskapsyn beskrivs. Avsnittet 
avslutas med en sammanfattning av den forskning som finns kring elevers kunskaper i 
multiplikation och division av bråk.. 
 
1.2.1 Procedurell kunskap 
 
Kunskapen att veta hur en operation utförs på ett specifikt sätt och hur ett resultat erhålls, det 
vill säga att kunna, brukar kallas för procedurell- eller operationell kunskap (Lindgren, 2011). 
Lindgren fortsätter att skriva att procedurell kunskap är uppbyggd av två delar. Den första 
delen utgör förtrogenhet med det formella språket, det matematiska symbolspråket. Den andra 
delen består av regler, algoritmer, tekniker eller procedurer. Den här studien begränsas till att 
analysen relateras till det sistnämnda.  
    Procedurella kunskaper består till stor del av att komma ihåg olika algoritmer eller regler 
för hur olika uppgiftstyper ska lösas (Lindgren, 2011). Det finns elever som lyckas väl i 
skolmatematiken med endast procedurella kunskaper. Kan man återge och använda lagar, 
tekniker och procedurer klarar man examinationer med relativ lätthet så länge som frågorna är 
bekanta och kräver tillämpning av den procedurella kunskapen. Men har eleven även goda 
konceptuella kunskaper, dvs vet varför procedurerna är användbara och i vilka sammanhang 
som de kan användas, kan eleven lyckas i både kända och okända situationer (Watson, 2005). 
 
1.2.2 Konceptuell kunskap 
 
Kunskapen att veta varför en operation utförs på ett specifikt sätt och hur resultat erhålls, det 
vill säga att förstå, kallas för konceptuell- eller strukturell kunskap (Lindgren, 2011). 
Lindgren menar att konceptuell kunskap är rik på relationer och kan inte existera som 
isolerade delar av information. Konceptuell kunskap bygger på att veta hur dessa delar är 
relaterade till varandra, att förstå. Det är nära förknippat med att veta varför procedurerna 
fungerar. Flera forskare menar också att för att förbättra sitt matematiska tänkande måste man 
utveckla både konceptuell och procedurell kunskap (Lindgren, 2011). 
 
1.2.3 Bråkbegreppet 
 

Bråk definieras som ett uttryck av formen a / b eller 
b

a
 (Kiselman, Mouwitz, 2008). I den här 

studien kommer a och b tillhöra talfamiljen naturliga tal och b är skilt från 0. Det övre talet a 
kallas för täljare och det undre talet b kallas för nämnare. Bråk kommer från det lågtyska 
ordet brok som betyder brytning, brott. Det är ett översättningslån från latinets fractio 
(Kiselman, Mouwitz, 2008). Täljare, engelska numerator, kan översättas till det engelska 
ordet ”numberer”, som på svenska betyder antal eller mängd. Nämnare, engelska 
denominator, kommer från ett latinskt ord som på engelska betyder ”namer”. Det är alltså 
nämnaren som namnger bråket ( Lindgren, 2011). 
    Bråken är mer komplexa än de naturliga talen. En orsak är att de kan användas på olika sätt 
och i olika sammanhang. Man brukar säga att bråk kan uppfattas på fem olika sätt: som tal, 



3 

som del av en hel, som del av ett antal, som proportion eller andel och som förhållande 
(Löwing, Kilborn 2002). 
 
1.2.4 Multiplikation och division med bråk 
 

Definitionen för multiplikation med bråk är  
b

a
· 

d

c
   = 

db

ca

⋅

⋅
, där a,b,c och d är positiva heltal, 

b och d skilda från 0. Man kan se multiplikation med bråk som att man ska ta 
b

a
 gånger 

d

c
, 

eller 
b

a
 av 

d

c
 . Det skulle också kunna betyda arean av en rektangel med sidorna 

b

a
 och  

d

c
    

(Lindgren, 2011). 
 

Definitionen för division med bråk är 
d

c

b

a
 =   

b

a
 · 

c

d
  =  

cb

da

⋅

⋅
, där a,b,c och d är positiva 

heltal, b, c och d skilda från 0 (Lindgren, 2011).  
 
1.2.5 Strategier för multiplikation och division med bråk 
 
Det här kapitlet handlar om de olika bråkräkningar som kan kombineras med ett naturligt tal 
och ett bråk samt två stycken bråk. Operationerna är multiplikation och division. Löwing 
(2006) menar att det räcker med tre förkunskaper för eleven för att kunna utföra i stort sett 
samtliga aritmetiska operationer vid arbete med tal i bråkform:  

 

1. Att förstå nämnarens innebörd i tal som 
2

1
, 

3

1
, 

4

1
, 

5

1
 … 

Bråket 
5

1
  kan helt enkelt betraktas som en enhet på samma sätt som 1 cm eller 1 kg. Det 

svarar också mot en av fem lika stora andelar av en helhet eller storhet. 
 

2. Att förstå täljarens innebörd, dvs. att  
3

2
 = 

3

1
 + 

3

1
  och att 

4

3
 =  

4

1
 + 

4

1
 + 

4

1
.  

Det här betyder att  
4

3
  skall tolkas som tre enheter av storleken 

4

1
 på samma sätt som  

3 cm betyder 3 enheter av storleken 1 cm. 
 

3. Varje bråk kan skrivas på oändligt många olika sätt. 
 

Bråket 
3

2
 kan t ex även skrivas som 

6

4
 = 

9

6
 = 

12

8
 =…och bråket 

4

3
 = 

8

6
 = 

12

9
 = 

16

12
 … 

 
1.2.5.1 Multiplikation mellan ett naturligt tal och ett bråk 
 
Elevernas förkunskaper är att multiplikation är upprepad addition. För att utföra 

multiplikationen 3 · 
5

2
  gäller det att utgå från att 

5

2
 betyder  

5

1
 + 

5

1
. Då blir det enkelt att 



4 

förstå att 3 · 
5

2
  = 3 · (

5

1
 + 

5

1
 ) = (

5

1
 + 

5

1
 ) + (

5

1
 + 

5

1
 ) + (

5

1
 + 

5

1
 ) Det här visar tydligt att 

det tillsammans blir 6 stycken femtedelar. Man kan också uttrycka det  i ord som 2 + 2 + 2 

femtedelar alltså som 3·2 femtedelar eller 3 · 
5

2
. 

 
1.2.5.2 Multiplikation av två stycken bråk 
 

Den procedurella kunskapen ges av definitionen: 
b

a
· 

d

c
   = 

db

ca

⋅

⋅
, där a,b,c och d är positiva 

heltal, b och d skilda från 0. Dvs täljarna i de två bråken multipliceras med varandra och 
nämnarna multipliceras med varandra.  
    För att konkretisera multiplikation mellan två bråk kan en areametod användas enligt 

Kilborn (2002). Multiplikationen  
5

2
 · 

3

1
  kan visas genom att man ritar upp en kvadrat 1x1 m  

och börjar med att dela in den i 5 vertikala delar. Man markerar sträckan (
5

1
 + 

5

1
 ) m = 

5

2
 m.  

Därefter delar man in kvadraten i tre horisontella delar och markerar 
3

1
m. Man ser då tydligt 

att 2 rutor av 15 har markerats, dvs. att arean är 
15

2
  m². Sålunda är 

5

2
 · 

3

1
 =  

15

2
 . 

 
1.2.5.3 Division av ett bråk med ett naturligt tal 
 
Löwing (2006) skriver att vid division av ett tal i bråkform med ett naturligt tal är det täljarens 

roll som blir avgörande. I ett bråk som  
5

4
  talar täljaren om hur många gånger bråket 

innehåller enheten  
5

1
 . Man bör alltså betrakta bråket som 4 · 

5

1
  eller som 4 femtedelar. För 

att förstå divisionen  gäller det att gå tillbaka till betydelsen att  
5

4
 kan skrivas som 

5

1
 + 

5

1
 + 

5

1
 + 

5

1
  . Att dividera 

5

4
  med 2 innebär att dela dessa 4 femtedelar i två lika stora delar alltså 

som (
5

1
 + 

5

1
) + (

5

1
 + 

5

1
). Det blir då uppenbart att man ska dividera täljaren 4 alltså antalet 

enheter med 2 och att det här är oberoende av nämnaren. 

    Hur gör man då för att utföra divisioner som  3
5

2
 där täljaren 2 inte är delbar med 3? 

Löwing (2006) skriver att om man behärskar de tre förkunskaperna och dessutom att addera 
två tal i bråkform är problemet lätt att lösa. Varje bråk kan ju skrivas på oändligt många olika 

sätt. Det gäller således att skriva 
5

2
 på ett sådant sätt så att täljaren blir delbar med 3. Genom 

prövning finner man att 
5

2
 = 

10

4
 = 

15

6
  och att täljaren 6 är delbar med 3. Det här ger 

lösningen  



5 

3
5

2
 =  3

15

6
 = 

15

2
   . 

 
1.2.5.4 Division av ett naturligt tal med ett bråk 
 
För att lösa alla typer av uppgifter med division av bråk måste eleven känna till två olika sätt 
att uppfatta division, som delningsdivision och som innehållsdivision. Innehållsdivision här 
innebär hur många gånger ett bråktal i nämnaren ryms i det naturliga talet i täljaren. 

Divisionen 
2

1
4  innebär hur många gånger 

2

1
 ryms i 4 dvs. 8 gånger. Ytterligare 

konkretisering kan göras genom att formulera problemet med ord. Hur många gånger ryms 

 
2

1
 m i 4 m?  

 
1.2.5.5 Division med två tal i bråkform 
 

Den procedurella kunskapen ges av definitionen: 
d

c

b

a
 =   

b

a
 · 

c

d
  =  

cb

da

⋅

⋅
, där a, b, c och d 

är positiva heltal, b, c och d skilda från 0. Algoritmen för division lärs vanligtvis ut som 
invertera och multiplicera. Det innebär att det bråk som står i nämnaren ska inverteras, dvs. 
byta plats på täljare och nämnare, samtidigt som divisionen byts ut till multiplikation 
(Lindgren 2011). När ett bråk divideras med ett naturligt tal alternativt när ett naturligt tal 
divideras med ett bråk skrivs det naturliga talet först om med nämnaren ett. 

Löwing (2006) skriver att vid en division som 
4

1

4

3
 kan man dela upp  

4

3
  i en fjärdedels 

del. Man måste nu byta strategi och tänka i termer av innehållsdivision. En division som  

4

1

4

3
 kan då tolkas som ”Hur många kvartar går det på tre kvart?” 

    Kan man utföra divisioner som 
5

2

4

3
 på liknande sätt? Det problem som nu uppkommer är 

att de två delbråken har olika nämnare (enheter) och man inte direkt kan jämföra två bråk med 
olika enheter. Man måste först skriva om bråken så att de får samma nämnare och därmed blir 

jämförbara. Genom att välja nämnaren 4·5 = 20 finner vi att  
5

2

4

3
= 

20

8

20

15
. Eftersom båda 

bråken nu är uttryckta i samma enhet blir frågan reducerad till till hur många gånger 8 enheter 

ryms (går upp ) i 15 enheter. Svaret är 
8

15
  gånger. Tänk t ex ”Hur många gånger ryms 8 liter 

i 15 liter?” eller hur många gånger kan jag ta 8 kr från 15 kr. Svaret 
8

15
  blir då oberoende av 

enheten liter respektive kronor. Mer formellt kan det här tecknas 
5

2

4

3
= 

20

8

20

15
  = 

8

15
  =  

1 hel och  
8

7
 . 
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1.2.6 Elevers bråkkunskaper 
 
Den mesta forskning kring elevers bråkkunskaper har genomförts på yngre barn och fokuserar 
främst på elevernas brister (Lindgren 2011). Det här avsnittet tar upp vad som menas med 
procedurella och konceptuella kunskaper i bråk. Därefter redogörs för vanliga procedurella 
och konceptuell brister som tidigare studier har visat. Avslutningsvis visas ett diagnostiskt 
resultat på multiplikation och division som har genomförts av Löwing och Kilborn på elever i 
årskurs 7 och 9. 
 
1.2.6.1 Procedurella och konceptuella kunskaper i bråk 
 
Lindgren (2011) skriver att procedurellt lärande i bråk handlar om att veta hur de olika 
procedurerna fungerar. T.ex. att veta hur två bråk multipliceras eller divideras med varandra. 
Konceptuell kunskap i bråk innebär att förstå varför algoritmerna fungerar och att lära sig att 
använda bråk för att lösa olika problem och att förstå begreppen i olika sammanhang. Ett 
exempel på problem som kräver konceptuella kunskaper om bråk är följande (Kilpatrick, 

2001): ” Jag har 6 koppar med socker. I ett recept står det att det behövs  
3

2
  koppar socker 

för en sats. Hur många satser kan jag göra utifrån receptet?”? Svaret är att 
3

2
 går 9 gånger i 6. 

 
1.2.6.2 Procedurella brister 
 
Nedan följer en sammanställning som Engström (1997) har gjort. Den visar de vanligaste 
felen som eleverna gör vid multiplikation och division med bråk. 
 
Bråk · bråk 
 

- 
b

a
 · 

b

c
   =  a · 

b

c
    

 

- 
d

c

b

a
⋅ =  a · 

)( db

c

+

 

 
Heltal · bråk 
 

- a · 
d

c
   =  

da

ca

⋅

⋅
    

 
Bråk/bråk 
 

- 
b

c

b

a
 = b

c

a
  

 
Bråk/heltal 
 

- a
d

c
 =  

ad

ac

⋅

⋅
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För division med bråk har Ma (1999) gjort en studie på matematiklärare från U.S.A. och Kina. 

Lärarna fick till uppgift att lösa 1
2

1

3

1
 . Det visade sig att alla kinesiska lärarna löste 

uppgiften däremot endast 43 % av de amerikanska lärarna. Det var flera olika felaktigheter 
som gjordes av de amerikanska lärarna. Några kom inte ihåg vilken av täljare eller nämnare 
som skulle inverteras, andra gjorde om bråken till minsta gemensamma nämnare. Ma (1999) 
säger att en del av lärarna från U.S.A. visar att de har en fragmenterad förståelse. 
 
1.2.6.3 Konceptuella brister 
 
Flera forskare (Ma, 1999; Johanning, 2008 m.fl.) säger att elever med goda procedurella men 
bristande konceptuella bråkkunskaper får svårighet att applicera kunskapen i nya 
sammanhang. T.ex. antyder Carpenter (1986) att många elever har svårighet med följande 

uppgift: ” Jane bor 
3

2
 mil från skolan. Hur långt har hon färdats då hon avverkat 

5

2
 av 

sträckan?”? Uppgiften kan lösas genom att multiplicera bråken med varandra. 
    När Ma (1999) frågade lärarna om de kunde ge en bra berättelse eller modell till 

beräkningen 1
2

1

3

1
 kunde ingen amerikansk lärare det. Det resultatet visade brister i 

förståelse dvs. konceptuella brister i bråkräkning. 
 
1.2.6.4 Diagnoser i bråk 
 
Bentley (2008) skriver att genom att studera en diagnos kan man få insikt i elevens 
procedurella och konceptuella kunskaper. När endast spridda uppgifter har lösts, menar han 
att det är ett tecken på procedurell kunskap. Om eleven däremot lyckats lösa mer eller mindre 
samtliga uppgifter som belyser ett och samma begrepp i olika problemsituationer eller 
kontexter så är det ett tecken på konceptuell kunskap.  
    Löwing och Kilborn (2002) har genomfört en diagnos med multiplikation och division av 
bråk i skolåren 7 och 9. Den gav följande resultat: 
 
Uppgift Rätt svar skolår 7 Rätt svar skolår 9 
 

8 ·
2

1
     45 %  72 % 

 

3
5

6
  10 %  42 % 

 

4

1

4

3
  12 %  34 % 

 
Löwing (2005) frågar hur det kommer det sig att över 50 % av eleverna i skolår 7, och nästan 

30 % av eleverna i skolår 9, inte vet att 8 ·
2

1
  = 4. Det handlar ju om något så enkelt som att 8 

halva är lika mycket som 4 hela. Löwing (2005) fortsätter att i stort sett alla elever i årskurs 7 
vet att 8 halva äpplen är lika mycket som 4 äpplen. Problemet är att de inte lärt sig att 
abstrahera denna typ av konkreta erfarenheter. 
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1.3 Frågeställningar 
Under sommaren läste jag två böcker, ”Baskunskaper i matematik” av Madeleine Löwing och 
Wiggo Kilborn och ”Matematikundervisningens dilemman” av Madeleine Löwing. Dessa två 
böcker inspirerade mig till att skriva om bråkräkning på gymnasiet. Löwing tar upp tre 
förkunskaper kring bråk som eleven måste ha för att kunna utföra bråkräkningar. Det är att 
förstå täljarens innebörd, att förstå nämnarens innebörd och att förstå att varje bråk kan 
skrivas på oändligt många olika sätt. Hon tar också upp att för att förstå division av bråk 
måste eleven inse att division kan uppfattas på två sätt. Det är delningsdivision och 
innehållsdivision. Forskningsrapporter såsom Räkna med bråk (Lindgren, 2011) har visat att 
eleven behöver både färdighetsträning och innehållsmässig information om de matematiska 
begreppen. Man kan dela upp kunskapen i två områden, procedurell och konceptuell kunskap. 
 
Mina frågeställningar är: 
 

1. Vilken information och träning erbjuder läroböckerna för att tillgå elevens behov av 
procedurell och konceptuell kunskap? 

 
2. Hur skiljer sig innehållet i läroböckerna för yrkesförberedande program och 

studieinriktade program? 
 
Den andra frågeställningen tycker jag är intressant för studerar man den högskolelitteratur i 
matematik som eleverna bemöts med tidigt i deras fortsatta studier så har den höga krav.  
T.ex. så kräver Adams bok ”Calculus” redan i det inledande kapitlet goda räknefärdigheter 
och goda kunskaper i algebra. Matematikboken ”Calculus” är en populär lärobok som 
används på många lärosäten i Sverige. Vissa forskare (Löwing, Kilborn m.fl.), säger att en 
förutsättning att få goda färdigheter i algebra är att först behärska bråkräkning. Därför vill jag 
analysera om matematikböckerna på gymnasiet ger tillräckliga färdigheter i bråkräkning för 
elever som går det naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet.  
Undersökningen kommer också innefatta om de elever som går ett yrkesförberedande 
program får tillräckliga färdigheter i bråkräkning. 
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2 METOD 
Jag kommer att beskriva och analysera innehållet i fyra olika gymnasieböcker. Två av 
böckerna är skrivna för den tidigare läroplanen och kursplaner 2000 och två av böckerna är 
skrivna för Gy 2011. Anledningen att jag väljer en läromedelsanalys är att läromedlet 
fortfarande styr matematikundervisningen på många skolor. Jag kommer att koncentrera mig 
på avsnittet bråkräkning och mestadels multiplikation och division med bråk. Jag kommer att 
jämföra läroböckernas sätt att hantera mina frågeställningar. Jag kommer speciellt att 
analysera det didaktiska innehållet och hur väl det sammanfaller med forskningen kring 
bråkräkning.  

2.1 Urval 
Jag har valt fyra matematikböcker från förlaget Natur & Kultur. Det är: 
 

- Matematik 3000, Kurs A Grundbok 
- Matematik 3000, Kurs A och B, Naturvetenskap och teknik 
- Matematik 5000, Kurs 1a Gul lärobok 
- Matematik 5000, Kurs 1c Blå lärobok 
 

Anledningen till mitt val av böcker är att det är de böcker som jag använt och kommer att 
använda i min undervisning på den skola jag befinner mig i idag. Natur & Kultur är också det 
ledande förlag i Sverige som utgivare av matematikböcker. Därför kommer väldigt många 
svenska elever komma i kontakt med dessa läromedel. 
    I böckerna kommer jag att begränsa mig till att närläsa kapitlen som behandlar 
multiplikation och division av bråk. Jag kommer att analysera innehållet i teoriavsnittet samt 
de efterföljande övningsuppgifterna. 
    Böckerna innehåller kompletterande material såsom aktiviteter, teman mm. Jag har valt att 
inte analysera dessa avsnitt bl a för att färre elever kommer i kontakt med dem i skolan. 
Matematik 3000, Kurs A Grundbok har t o m kompletterande programböcker med 
fördjupningar och programspecifika teman samt uppgifter på djupare nivåer, s k B- och C-
nivå. På vår skola har vi inte använt dessa programböcker så därför kommer inte de att 
analyseras av mig. Jag kommer däremot att analysera fördjupningsavsnittet i Matematik 5000, 
Kurs 1a Gul lärobok. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
De kapitel i respektive matematikböcker som har analyserats är följande: 
 
Matematik 3000, Kurs A Grundbok. Kapitel 1.2, Tal i bråkform, sidorna 18 – 21 och 24 - 25. 
 
Matematik 3000, Kurs A och B, Naturvetenskap och teknik. Del av kapitel 1, Bråkbegreppet 
och Räkning med tal, sidorna 10 – 13. 
 
Matematik 5000, Kurs 1a Gul lärobok. Kapitel 1.3, Tal i bråkform, sidorna 30 - 39 och kapitel 
7.2, Mer om tal i bråkform, sidorna 318 – 321. 
 
Matematik 5000, Kurs 1c Blå lärobok. Del av kapitel 1.2 Rationella och reella tal, 
Bråkbegreppet och Räkna med tal, sidorna 20 – 26. 
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Dessa benämner läromedelsförfattarna som teoriavsnitten i boken. De skriver att 
teoriavsnitten ofta utgår från konkreta exempel som framställs och förklaras på ett sätt som 
ger eleverna möjlighet at förstå och upptäcka matematiken. Teorin avslutas med flera lösta 
exempeluppgifter som belyser det viktigaste. Därefter kommer övningsuppgifter i tre nivåer, 
a, b och c, i stigande svårighetsgrad. 
 
I närläsningen av materialet kommer innehållet att klarläggas så noggrant som möjligt. Jag 
kommer också att försöka vara så objektiv som möjligt i analysen av sidinnehållet i de olika 
matematikböckerna.  

2.3 Procedur 
Matematikböckerna har närläst och kategoriserats för att ge svar på mina frågeställningar. 
Teoriavsnitten, exemplen och övningsuppgifterna i matematikböckerna kommer att 
kategoriseras i sex olika grupper. Detta för att få en direkt koppling mellan innehållet i 
läroböckerna och forskningen kring bråkräkningen. 
 
Kategori 1: Procedurell information eller träning för eleven av definitionen av multiplikation 
av bråk. 
 
Kategori 2: Procedurell information eller träning för eleven av definitionen av division av 
bråk, dvs. ”invertera och multiplicera”. 
 
Kategori 3: Konceptuell information eller träning av nämnarens innebörd. 
 
Kategori 4: Konceptuell information eller träning av täljarens innebörd. 
 
Kategori 5: Konceptuell information eller träning av att ett bråk kan skrivas på oändligt 
många sätt. 
 
Kategori 6: Konceptuell information eller träning på innehållsdivision. 
 
De flesta teoriavsnitten, exempelövningar och övningsuppgifterna går att kategorisera till 
någon av de ovanstående kategorierna. Det jag tydligt har utelämnat i min analys är uppgifter 
med addition och subtraktion av bråk. Det finns några uppgifter som innehåller någon eller 
några av nämnda kategorier men som också inkluderar addition eller subtraktion av bråk. 
Dessa uppgifter har också utelämnats. Detaljerad information av analysen finns presenterat 
som tabellform i bilagor.  

2.4 Analysmetoder 
 
För att få en överblick över analysmaterialet så strukturerades arbetet i tabeller. En tabell för 
varje bok konstruerades. Innehållet i boken delades upp i teoriavsnitt, lösta exempel och 
övningsuppgifter. Samtliga avsnitt som behandlats kopplades till en kategori 1 – 6. I några fall 
så kopplades innehållet i övningsuppgifterna till alternativa kategorier. Detta för att man kan 
använda sig av olika strategier för att lösa uppgiften. T ex uppgift 1242 i läroboken 

Matematik 5000 1c. ”Vilket tal är det som dividerat med 24 ger 
4

3
?” Här kan eleven använda 

två olika lösningsstrategier, antingen 
4

3
 · 24 = 18 (kategori 1) eller 

4

3
 = 

24

18
 med förlängning 
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(kategori 5). I sådana här fall särskiljs de olika kategorierna med ordet eller i 
kategorikolumnen. Dessa tabeller underlättade också den jämförande analysen av innehållen i 
läroböckerna. 
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3 RESULTAT 
Min första frågeställning är: Vilken information och träning erbjuder läroböckerna för att 
tillgå elevens behov av procedurell och konceptuell kunskap?  
 
Matematik 3000 för yrkesförberedande program tar upp begreppen förkortning och 
förlängning i sitt teoriavsnitt. Den teorin tillhör kategori 5 i min undersökning. Det finns 
exempelövningar som tar upp både nämnarens och täljarens innebörd (kategori 3 och 4) samt 
begreppen förlängning och förkortning.  
    Eleverna får öva på bråkuppgifter som både tar upp täljarens och nämnarens innebörd samt 
att ett och samma bråk kan skrivas på många olika sätt. Det skrivs inte att samma bråk kan 
skrivas på oändligt många sätt. I de avsnitt som analyserats finns det inga exempel eller 
övningar där två bråk multipliceras eller divideras med varandra. Det finns heller inga avsnitt 
där innehållsdivisionen tas upp. Se tabell 1 i bilagan för mer detaljerad information. 
 
Matematik 3000 för naturvetenskapliga och tekniska programmet visar en större variation och 
bredd i innehållet kring bråkbegreppet. 
    Det finns två teoriavsnitt i boken. Det första avsnittet tar upp en illustration som visar både 

3

1
,  

6

2
 och 

12

4
 som infärgade områden i tre rektanglar med samma area. Detta ska visa för 

eleven att de är samma tal. I det andra teoriavsnittet beskrivs en multiplikation av ett bråk med 
ett naturligt tal. Där kan eleven också få information om både nämnarens och täljarens 
innebörd. Det frågas också hur många tredjedelar det går på 4 hela. Så här får eleven 
information om innehållsdivision. 
    Exempelövningarna tar upp förkortning och förlängning samt ett exempel på en 
multiplikation av två bråk och ett exempel på en division med två bråk. 
    Eleven får träna på uppgifter med både procedurellt och konceptuellt innehåll. Alla 
kategorier utom nummer 6 inkluderas, dvs. det finns ingen uppgift där eleven får träning i 
innehållsdivision. Se tabell 2 i bilagan för mer detaljerad information. 
 
Matematik 5000 för yrkesinriktade elever innehåller tre teoriavsnitt i kapitlet om tal i 
bråkform. Boken har också ett fördjupningskapitel om bråktal med ett teoriavsnitt.  
    Det första teorin behandlar är nämnarens och täljarens innebörd. Det andra är begreppen 
förlängning och förkortning och det tredje är multiplikation mellan ett naturligt tal och ett 
bråktal samt multiplikation mellan ett bråktal och ett naturligt tal. Teorin i 
fördjupningskapitlet beskriver hur en multiplikation med två bråk skall utföras. Avsnittet 
beskriver också hur man kan tänka då hälften av ett bråk skall beräknas. Det finns två 

strategier, använda proceduren och multiplicera med 
2

1
 eller inse att täljaren delas på två om 

det är ett jämnt tal. 
    Efter varje teoriavsnitt finns det lösta exempel. Det finns även ett fristående 
beräkningsexempel i fördjupningskapitlet. Dessa täcker de procedurella och konceptuella 
kategorierna förutom kategori 6. Det finns inget löst exempel där innehållsdivision tillämpas. 
Det finns många övningsuppgifter som presenteras både i form av rena räkneuppgifter och 
som textproblem. Dessa täcker sammantaget samtliga sex kategorier. Även om det endast 

finns en uppgift i kategori 6 och det är att utföra divisionen 20 / (
2

1
). Se tabell 3 i bilagan för 

mer detaljerad information. 
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Slutligen skall boken Matematik 5000 för naturvetenskapliga och teknikprogrammet 
analyseras. Det finns två teoriavsnitt. Det första beskriver bråkbegreppet konceptuellt, både 
nämnarens och täljarens innebörd samt att samma bråk kan skrivas på flera olika sätt. Även 
här undviker författarna att skriva att samma bråk kan skrivas på oändligt många sätt. Det 
andra teoriavsnittet beskriver algoritmerna för multiplikation och division av två bråk. 
    Av de sju lösta exemplen kan jag inte utläsa att något belyser nämnarens innebörd. 
Däremot tar exempel 1224 upp innehållsdivision. ”Hur många tredjedelar går det på 4 hela, 

dvs. vad blir 4 / (
2

1
)?”. Se tabell 4 i bilagan för mer detaljerad information. 

 
Min andra frågeställning är: Hur skiljer sig innehållet i läroböckerna för yrkesförberedande 
program och studieinriktade program? 
 
Med innehållet menas här procedurell och konceptuell information och träning av 
multiplikation och division av bråk. 
 
Båda Matematik 3000 böckerna saknar ett teoriavsnitt med hur man multiplicerar och 
dividerar två bråk. Däremot finns det två lösta exempel i Matematik 3000 för 
naturvetenskapliga och teknikprogrammet. Innehållsdivision nämns inte i Matematik 3000 
Röd medan det finns ett litet teoriavsnitt i Matematik 3000 Blå. Teoriavsnittet är uppbyggt 
som ett exempel och lyder:  

Hur många tredjedelar går det på 4 hela, dvs. vad blir 4 / ( )? 

4 =  . Det går alltså 12 tredjedelar på 4 hela. 

4 / ( ) = 4 · ( ) = 12. 

 
Matematikböckerna Matematik 5000, som är skrivna för nya gymnasiereformen Gy 2011, 
innehåller fler sidor om bråkbegreppet. Bägge böckerna har teoriavsnitt, lösta exempel och 
övningsuppgifter som innefattar kategori 3,4 och 5 med ett undantag. Matematik 5000 1c 
saknar ett beräkningsexempel där nämnarens innebörd belyses, dvs. kategori 3. 
    Bägge böckerna ger eleverna information och träning på hur en multiplikation och division 
av två bråk utförs. Matematik 5000 1a saknar emellertid ett teoriavsnitt på division av två 
bråk. 
    Innehållsdivision behandlas sparsamt i bägge böckerna. Matematik 5000 1a har endast 

uppgiften 1350 c) ”Beräkna 20 / (
2

1
)”. Matematik 5000 1c har ett löst exempel samt 

uppgiften 1233: ”Hur många glas räcker 1
2

1
  liter läsk till om varje glas rymmer 

4

1
 liter?”. 



14 

4 DISKUSSION 
Efter tio års erfarenhet som gymnasielärare i matematik anser jag att en typisk matematikkurs 
kan beskrivas på följande sätt. Läraren ger eleverna en planering där det står vilka uppgifter 
som ska räknas vecka för vecka. Nästan varje lektion inleder läraren med en genomgång på 
ett avsnitt i läroboken. Därefter får eleverna räkna själva och läraren tar i stället rollen som 
handledare. Vid en sådan här undervisningssituation så blir eleven utelämnad till den 
information och träning som läroboken innehåller. På vår skola så är det matematikböcker 
från Natur & Kultur. Idag använder vi båda serierna, Matematik 3000 och Matematik 5000.  
    Sammanfattar jag min analys av bråkavsnitten i dessa matematikböcker så är bristen på 
innehållsdivision mest påtaglig i samtliga böcker. Vidare så skiljer sig mängden av 
information och träning av de två procedurerna multiplikation och division av bråk avsevärt 
mellan de böcker som är avsedd för yrkesförberedande program mot de böcker som är avsedd 
för naturvetenskapliga och tekniska program. Det är både mer teoretisk information och fler 
övningsuppgifter i de matematikböckerna som är avsedda för naturvetenskapliga och tekniska 
program.  
    När jag jämför de äldre böckerna med de nya så upptäcker jag att läromedelsförfattarna har 
kompletterat de nyare böckerna med mer teoretisk information och fler övningsuppgifter som 
ger eleven kunskap om nämnarens och täljarens innebörd samt att ett och samma bråktal kan 
skrivas på oändligt många sätt. T ex så har Matematik 5000 1a, jämfört med Matematik 3000 
Röd, kompletterats med förtydliganden kring nämnarens och täljarens innebörd (s. 30) och att 
”då ett bråktal förkortats eller förlängts inte förändrar sitt värde” (s. 34). Ytterligare ett 
exempel är att teoriavsnittet om bråkbegreppet i Matematik 5000 har utökats till en hel sida. 
Samma teoriavsnitt i Matematik 3000 Blå täcker endast en tredjedels sida. 
 
I den här undersökningen har endast ett förlags matematikböcker detaljgranskats. Det finns 
flera förlag som ger ut matematikböcker avsedda för gymnasieskolan. De är Natur & Kultur, 
Bonniers Utbildning, Liber och Gleerups. Dessa fyra läromedelsförlag är dominerande på 
marknaden idag och vår skola får enstaka lärarexemplar från samtliga. Alla dessa förlag har 
eller är på väg att ge ut matematikböcker som baseras på den nya gymnasiereformen Gy 2011. 
Eftersom vår skola inte har tillgänglighet till de flesta av matematikböckerna från förlagen 
Bonniers Utbildning, Liber och Gleerups så har min undersökning begränsats till att 
undersöka läromedel från Natur & Kultur. Det skulle däremot vara intressant att göra en 
liknande undersökning där samtliga läromedel inkluderas. Kanske kan det vara ett ämne för 
vidare undersökningar i framtiden. 
 
Förra året undervisade jag en naturvetenskaplig klass i matematik E. Jag kunde urskilja att en 
hel del av eleverna hade svårt med algebran i kursen. Det visade sig att flera elever inte hade 
kunskap om innehållsdivision från deras tidigare studier. Detta gjorde att algebran i kursen 
blev svårare för dem. Kunskap kring bråkräkning är ju en förutsättning för algebran enligt 
många forskare. Vad dessa elever saknade var en konceptuell kunskap kring division med 
bråk. Löwing (2005) skriver i avsnittet om bråkräkningens didaktik att det räcker med de tre 
förkunskaperna, som har nämnts i den här rapporten flertal gånger, för att utföra i stort sett 
samtliga aritmetiska operationer vid arbete med tal i bråkform. Hon skriver också vid vissa 
divisioner med två bråktal så måste man byta strategi och tänka i termer av innehållsdivision. 
Är dessa fyra kunskaper tillräckligt för att få en konceptuell kunskap om bråkräkning? Enligt 
Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn så är det så.  
    Jag tycker att de didaktiska idéer som tagits fram av forskare och didaktiker ska respekteras 
och analyseras. Jag tycker också att om en matematiklärare inte har klart för sig vilken 
strategi han eller hon ska använda för att undervisa ett matematiskt begrepp så ska de resultat 
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som forskare och matematididaktiker har kommit fram till användas i undervisningen. Därför 
är det viktigt att dessa resultat blir tillgängliga för alla matematiklärare i landet, oavsett om de 
undervisar på grundskola eller gymnasiet.  
    Ska våra läroböcker också följa forskare och didaktikers resultat och rekommendationer? 
Mina analyser har visat att Matematik 5000 serierna visar tendenser till att följa dessa 
rekommendationer mer än de tidigare upplagorna, åtminstone i avsnittet kring bråkräkning.  
 
Hur ska undervisningen i bråkräkning för yrkesförberedande program se ut i framtiden?  I de 
centrala innehållen för kurs 1a i matematik står det att ”Undervisningen i kursen ska behandla 
metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och 
karaktärsämnena,…”. Tidigare har jag nämnt att jag tolkar denna skrivning som att 
bråkräkning ska inkluderas i kursen. Det betyder att en elev, vars undervisningssituation är 
tyst räkning i sin lärobok Matematik 1a, inte får tillräcklig information och träning i 
bråkräkning. Eleven får inte insikt i innehållsdivision samt måste räkna i fördjupningsavsnittet 
i Matematik 1a för att få procedurell kunskap om multiplikation och division med bråk. Här 
måste matematikläraren komplettera med genomgång, diskussion och extraövningar i sin 
undervisning för att följa de centrala innehållen. 
 
Avslutningsvis vill jag nämna att det här examensarbetet har gett mig en mycket djupare 
insikt i matematikdidaktik i och med all litteratur som jag har läst. Jag har också omarbetat ett 
presentationsmaterial av Wiggo Kilborn. Det här materialet har jag använt i mina lektioner i 
år. Jag har också delgett det till flera matematklärare på min skola. Materialet bifogas 
eftersom jag tycker det presenterar en bra sammanfattning av Wiggo Kilborns och Madeleine 
Löwings forskning kring bråkräkning. 
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BILAGOR 
 
      Bilaga 1 
Tabell 1: Matematik 3000, Röd    Sid 1(3) 
       
Teori/exempel/övning Kategori Sidor 
      
Ex. 1202 3 18 
Övn. uppg.1203-1211 3 19 
Teori 5 20 
Ex. 1212-1214 5 20,21 
Övn. uppg.1215-1229 5 21 
Ex. 1243-1244 3,4 24 
Övn. uppg.1245-1256 3,4 24,25 
 
 
Tabell 2: Matematik 3000, Blå 
 
Teori/exempel/övning Kategori Sidor 
      
Teori 3,5 10 
Ex. 1111-1114 5 10,11 
Övn. uppg.1115-1116 3 11 
Övn. uppg.1117-1121 5 11 
Övn. uppg.1124-1126 5 11 
Teori 3,4,6 12 
Ex. 1128 1 12 
Ex. 1129 2 12 
Övn. uppg.1133 1,2 13 
Övn. uppg.1134 3,4 13 
Övn. uppg.1135 1 13 
Övn. uppg.1136 3,4 13 
Övn. uppg.1137 4 13 
Övn. uppg.1138 3,4 13 
Övn. uppg.1139 1,2 13 
Övn. uppg.1141 5 13 
Övn. uppg.1142 2 13 
Övn. uppg.1143 3 13 
Övn. uppg.1145 1,2 13 
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Tabell 3: Matematik 5000 1a    Bilaga 1 
      Sid 2(3) 
Teori/exempel/övning Kategori Sidor 
   
Teori 3,4 30 
Ex. 1301-1302 3 31 
Övn. uppg.1303-1309 3 31,32 
Övn. uppg.1311-1316 3 32 
Övn. uppg.1317 4 32 
Övn. uppg.1318 3 32 
Övn. uppg.1319 5 32 
Teori 5 34 
Ex. 1320-1322 5 35 
Övn. uppg.1323-1337 5 36 
Teori 3,4 37,38 
Ex. 1340 3,4 38 
Övn. uppg.1346 4 39 
Övn. uppg.1348-1349 3,4 39 
Övn. uppg.1350 1,3,4,6 39 
Övn. uppg.1351 3,4,5 39 
Teori 1,4 318 
Ex. 7203 1 319 
Ex. 7204 1,4 319 
Övn. uppg.7211-7214 1 320 
Övn. uppg.7216-7217 1 320 
Övn. uppg.7218 4,5 320 
Övn. uppg.7219 1 320 
Ex. 7220 2 321 
Övn. uppg.7221-7225 2 321 
Övn. uppg.7226 1,2 eller 4 321 
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Tabell 4: Matematik 5000 1c    Bilaga 1 
      Sid 3(3) 
Teori/exempel/övning Kategori Sidor 
   
Teori 3,4,5 20,21 
Ex. 1201 5 21 
Ex. 1202 4,5 21 
Ex. 1203 5 21 
Övn. uppg.1204-1205 3 22 
Övn. uppg.1206-1215 5 22 
Övn. uppg.1218-1219 5 22 
Teori 1,2 23 
Ex. 1223 1 24 
Ex. 1224 2,6 24 
Ex. 1225 a 2 24 
Ex. 1225 b 2,4 24 
Övn. uppg.1227 1 25 
Övn. uppg.1228 a,b,d 2 25 
Övn. uppg.1228 c 4 25 
Övn. uppg.1229 b,d 2 25 
Övn. uppg.1229 c 1 25 
Övn. uppg.1231 1 eller 3,4 25 
Övn. uppg.1232 1,2 25 
Övn. uppg.1233 2,6 25 
Övn. uppg.1234 3,4,5 25 
Övn. uppg.1235-1236 1 25 
Övn. uppg.1237 b,c 1,2 26 
Övn. uppg.1238 a 1 26 
Övn. uppg.1241 3 26 
Övn. uppg.1242 a 1 eller 5 26 
Övn. uppg.1242 b 2 26 
Övn. uppg.1244 1,2 26 
Övn. uppg.1246 1,2 eller 4 26 
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1. Nämnarens innebörd

Om man delar en hel i 3 delar får man 3 tredjedelar   

En sådan del kallas för en tredjedel och kan skrivas 1/3

Wiggo Kilborn 2011 1

2. Täljarens innebörd

Ett bråk som  2/3  betyder  1/3  +  1/3    

=                +

Ett bråk som 3/4 betyder  1/4  + 1/4  + 1/4   

= +                +

Wiggo Kilborn 2011 10
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3. Ett tal i bråkform kan skrivas på oändligt 

många olika sätt

Ett bråk som  1/3  kan skrivas 

som  1/3   =        2/6       =       3/9       =       4/12 ….

=                   =                  =

Wiggo Kilborn 2011 11

Multiplikation av ett bråk med ett naturligt tal

2/5 betyder  1/5 + 1/5

Det innebär att 3 · 2/5   =   (1/5 + 1/5) + (1/5 + 1/5) + (1/5 + 1/5)

Tydligen är 3 · 2/5  =  3 · 2 · 1/5  =  6/5

Wiggo Kilborn 2011 14
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Vi återvänder nu till 6 · 1/2

6 · 1/2 kan tolkas som

1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 

Detta kan tecknas

(1/2 + 1/2) + (1/2 + 1/2) + (1/2 + 1/2) =  3 ·1  =  3

Man kan också använda den associativa lagen:

6 · 1/2   =   3 · 2 · 1/2   =    3 · (2 · 1/2)   =   3 · 1

Wiggo Kilborn 2011 15

Regler 

Multiplikationen  a/b  · c/d definieras som

a/b · c/d = ac/bd

Exempel:        1/3 · 2/5  =  2/15  

Wiggo Kilborn 2011 16
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Man kan beräkna 1/3 · 2/5 genom att betrakta en given yta med  måtten 1 

dm x 1 dm och dela den på följande sätt

Varje ruta har då måtten  1/3 dm  x  1/5 dm och det mörkare området 

har arean  2/15  dm².   

2/5

1/3

Wiggo Kilborn 2011 17

Division med ett naturligt tal

Regel: I ett bråk som  4/5  talar täljaren om hur många gånger bråket     

innehåller enheten  1/5 

Tänk att  4/5  =  4 · 1/5 eller i klartext 4 femtedelar

Exempel: Utför divisionen 4/5 ÷ 2

Eftersom 4/5  =  1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 så innebär detta att

4/5 ÷ 2 =  1/5 + 1/5

Det är alltså logiskt sett antalet femtedelar som skall divideras med 2

Wiggo Kilborn 2011 18
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Vi återvänder nu till 6/5 ÷ 3

Men 6/5  =  1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5  + 1/5  =

=  (1/5 + 1/5) + (1/5 + 1/5) + (1/5  + 1/5) 

Det betyder att 6/5 ÷ 3  = (1/5 + 1/5)  =  2/5

6/5  kan uttryckas som 6 femtedelar, alltså 6 av enheten 1/5

Att dividera med 3 innebär att dividera mätetalet 6 med 3, 

inte att dividera enheten 1/5 

Wiggo Kilborn 2011 19

Fungerar detta även om man dividerar 2/5 med 3?

Svaret är ja. Det enda problemet är att täljaren 2 inte är delbar 

med 3.

Men ett bråk kan ju skrivas på oändligt många olika sätt. 

Skriv därför om 2/5 så att täljaren blir delbar med 3, alltså som 

6/15.

Den som inte kan genomskåda tekniken kan ju alltid skriva

2/5  =  4/10  =  6/15  =  8/20  = …

Vi får då 2/5 ÷ 3  =  6/15 ÷ 3  =  2/15.

Wiggo Kilborn 2011 20
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Division med ett tal i bråkform

Beräkna 3/4 ÷ 1/4

Här är det inte så lyckat att dividera täljaren med 1/4. 

Använd istället strategin innehållsdivision.

Man ställer då frågan: Hur många kvartar går det på tre kvart?

Mer utförligt kan 3/4 skrivas 1/4 + 1/4 + 1/4.

Av detta framgår att 3/4 innehåller 3 enheter av storleken 1/4.

Man kan också betrakta detta som ¾ / ¼ och förlänga med 4.

Wiggo Kilborn 2011 21

Vi återvänder nu till 2 ÷ 1/3

Med lite intuition finner man att 1/3 + 1/3 + 1/3  =  1 

Detta innebär att 3 · 1/3  =  1 och att 1 ÷ 1/3 = 3 

Men  2 ÷ 1/3  är dubbelt så mycket, alltså lika med 6.

Det här är enkelt att konkretisera:

Hur många flaskor läsk behöver man för att få en liter läsk?

En flaska läsk rymmer 1/3 liter, 3 flaskor läsk rymmer 1 liter osv.

Wiggo Kilborn 2011 22

 


