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Lärarhandledning

”Nu blir det bråk”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
Att lösa uppgifter innehållande bråktal kan skapa en del bekymmer för elever. 
Problemen uppstår ofta när de ska kombinera bråk med olika nämnare. Om man till 
exempel vill addera en fjärdedel och en tredjedel kan man lätt bli förvirrad eftersom 
bitarna är olika stora och vid första anblick inte verkar gå att lägga ihop. Eleverna får 
idag lära sig att använda sig av minsta gemensamma nämnare (MGN) för att förenkla för 
sig i sådana situationer i den här pyssliga utmaningen.

Koppling till kursplaner i matematik
Övningen är kopplad till kursplanen i matematik för årskurs 4-6 i följande punkter som 
ligger under Taluppfattning och tals användning samt Problemlösning:

• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 
och metoder.

• Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter.

• Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Övningen går även att koppla till kursplanen för årskurs 1-3 under rubrikerna 
Taluppfattning och tals användning samt Problemlösning men rekommenderas 
framförallt för elever i årskurs 4-6. 

#BEPPEMATIK

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#formulera_och_l%C3%B6sa_problem
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#formulera_och_l%C3%B6sa_problem
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#v%C3%A4lja_och_anv%C3%A4nda_l%C3%A4mpliga_matematiska_metoder_f%C3%B6r_att_g%C3%B6ra_ber%C3%A4kningar_och_l%C3%B6sa_rutinuppgifter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#v%C3%A4lja_och_anv%C3%A4nda_l%C3%A4mpliga_matematiska_metoder_f%C3%B6r_att_g%C3%B6ra_ber%C3%A4kningar_och_l%C3%B6sa_rutinuppgifter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Tal_i_br%C3%A5k-_och_decimalform_och_deras_anv%C3%A4ndning_i_vardagliga_situationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Strategier_f%C3%B6r_matematisk_probleml%C3%B6sning_i_vardagliga_situationer
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Material
Till övningen behövs följande

• Smörgåspapper
• Linjal
• Sax
• Pennor i olika färger
• Vanligt skrivpapper, gärna rutat

Instruktioner

Visa eleverna följande uppgift och fråga om de vet hur kan gå tillväga för att lösa den:
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Prata gärna med eleverna om att det blir lite konstigt här eftersom ni har bitar av olika 
storlek och att det då inte är riktigt är så enkelt som att bara addera ihop dem på en 
gång. Precis som man inte kan addera en katt och en hund bara sådär. För att kunna 
lägga ihop en katt och en hund måste man först hitta någonting som katten och hunden 
har gemensamt, eller hur? Fråga eleverna vad en katt och en hund har gemensamt. 
Troligtvis kommer någon av eleverna berätta att de båda är djur. Bra. En hund plus en 
katt blir alltså två djur.

På samma sätt måste vi lista ut vad en fjärdedel och en tredjedel har gemensamt för att 
kunna lägga ihop de båda bråken. Nu börjar det roliga.

Be eleverna att rita upp två kvadrater på en bit smörgåspapper. Sidorna på kvadraterna 
kan vara runt 10 cm långa. Det viktigaste är att kvadraterna är lika stora. 

Nu ska eleverna dela upp den ena kvadraten i fyra lika stora delar med horisontella 
streck. Den andra kvadraten delar de i tre lika stora delar fast denna gång med vertikala 
streck. Såhär ska det se ut när de är klara:

+ =
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Den ena kvadraten är alltså delad i fjärdedelar medan den andra har delats upp i 
tredjedelar. Be nu eleverna att lägga kvadraterna ovanpå varandra och hålla upp dem 
mot ett fönster eller annan ljuskälla. De bör då se någonting som ser ut ungefär såhär:

Eleverna kan nu se att dessa två uppdelningar i tredje- respektive fjärdedelar 
tillsammans bildar 12 stycken rutor, alltså tolftedelar. Den minsta gemensamma 
nämnare är alltså tolv! 

Be nu eleverna att kolla hur många tolftedelar som får plats i en fjärdedel – 3st, och i en 
tredjedel – 4st.

Adderar vi dessa siffror så får vi sju tolftedelar, alltså:

1

4

3

12

7

12

1

3

4

12
+ += =

Uppgiften löst!

Nu kan eleverna testa denna metod på fler uppgifter som de själva får komma på. 
Låt dem undersöka vad som händer om de istället har halvor, femtedelar, sjättedelar, 
sjundedelar osv. Vad händer om  tre bråktal med olika nämnare ska adderas med 
varandra? Rita och se!

Förslag på utveckling av övningen

När eleverna har provat på att hitta MGN för några av bråken som föreslås ovan kan 
de fortsätta med att konstruera egna textuppgifter som innehåller några av dessa bråk. 
Vidare kan de hjälpas åt att ge varandra feedback på uppgifterna innan de ska lösas 
på samma sätt som de fick prova på att göra i Beppematikuppgiften ”Gör din egen 
mattebok” – www.matteboken.se/beppematik/gor-er-egen-mattebok  

http://När eleverna har provat på att hitta MGN för några av bråken som föreslås ovan kan de fortsätta med att konstruera egna textuppgifter som innehåller några av dessa bråk. Vidare kan de hjälpas åt att ge varandra feedback på uppgifterna innan de ska lösas på samma sätt som de fick prova på att göra i Beppematikuppgiften ”Gör din egen mattebok” – www.matteboken.se/beppematik/goreregenmattebok
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Underlag för pedagoger att få djupare förståelse 
för Minsta Gemensamma Nämnare:
Bråktal består av ett bråkstreck med siffror både över och under strecket. De siffror 
som är över bråkstrecket kallas för täljare (en minnesregel för att komma ihåg att 
täljaren är överst är täljare – tak) och de siffror som är under strecket kallas för nämnare 
(minnesregel nämnare – ner). 

Om vi tänker i termer om pizza så är det nämnaren som berättar hur stor en pizza-slice 
är medan täljaren berättar hur många pizza-slices vi har. För att kunna addera eller 
subtrahera med bråktal så måste nämnaren i de båda bråken vara densamma så att vi 
räknar med pizza-slices i samma storlek, om de inte är i samma storlek så kan vi ju inte 
heller säga hur många vi har för de är inte likadana!

Vi tittar på följande uppgift:
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Här kan vi snabbt och enkelt addera bråken med varandra eftersom de båda har samma 
nämnare. Men vad händer om uppgiften istället ser ut på följande vis?:

Nu är nämnarna inte längre lika stora, alltså går det inte att addera bråktalen direkt. 

Inom matematiken använder man sig av ett begrepp som kallas för minsta 
gemensamma nämnare, även förkortat MGN. Man skulle kunna säga att man vill ta 
reda på när siffrorna 3 och 4 ”möts” för första gången i en större siffra. När nämnarna är 
ganska små så brukar man kunna få reda på den minsta gemensamma nämnaren bara 
genom att multiplicera de båda nämnarna med varandra, i det här fallet alltså 3 x 4 = 
12. Den minsta gemensamma nämnare för dessa två bråk är alltså 12! Om nämnarna 
istället är lite större, till exempel om du vill lägga ihop 1/6 och 1/8 så får vi titta noggrant 
på faktorerna som utgör de båda nämnarna för att försöka hitta det minsta tal där 6 och 
8 ”möts”. 6 = 2 * 3 och 8 = 2 * 2 * 2. Vi ser att 6 och 8 har en faktor 2 gemensamt så då 
behöver vi inte räkna den dubbelt när vi multiplicerar men alla andra faktorer är olika i 
de båda talen. Den minsta gemensamma nämnaren för de båda bråken blir därför 2 * 2 * 
2 * 3 = 24 vilket ju är mindre än om vi bara hade multiplicerat 6 och 8 direkt.

Så den minsta gemensamma nämnaren för 1/3 och 1/4 är 12. Vi går därför tillbaka till 
uppgiften och ändrar nämnarna till 12:or istället så att vi kan addera bråktalen. Men! 
Det finns en sak till att tänka på. Om vi ändrar något i nämnaren så måste vi ändra 
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lika mycket i täljaren. Om vi inte gör det så blir vår pizza-slices plötsligt mindre, 1/12 
är ju mindre än 1/3! Vi vill ju att hela bråket fortfarande ska vara lika stort även om 
nämnaren ändrats för att göra problemet enklare att lösa! Det första bråktalet har en 
4:a i nämnaren. För att denna 4:a ska bli en 12:a måste vi multiplicera den med 3, därför 
måste vi även multiplicera täljaren med 3.  3 * 1 = 3, alltså är ¼ lika mycket som 3/12. 
Det andra bråket hade en 3:a i nämnaren och för att denna ska bli en 12:a måste vi 
multiplicera den med 4. Vi gör detsamma i täljaren och får 4 * 1 = 4 vilket innebär att 1/3 
är lika mycket som 4/12.

Slutligen ser uppgiften istället ut såhär och när nu nämnaren än densamma kan vi bara 
addera de båda täljarna för att finna vår lösning.
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En hel del att tänka på här alltså, men med metoden som föreslås i Beppematik-
övningen blir det något lättare för eleverna att faktiskt se vad den minsta gemensamma 
nämnaren egentligen är.

Dela med er!

Hur ser det ut när ni gör övningen på fritids, i klassrummet eller hemma? Fota och filma 
gärna! Kommentera på www.matteboken.se/beppematik/nu-blir-det-brak  eller 
hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!

http://mattecentrum.se
http://matteboken.se
http://www.matteboken.se/beppematik/nu-blir-det-brak

