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Abstrakt 

Denna systematiska litteraturstudie i matematikdidaktik syftar till att beskriva 

den komplexitet som bråkräkning innebär för såväl lärare som elever i 

grundskolans lägre årskurser. Studien har sin grund i 14 olika vetenskapliga 

publikationer som analyserats med hjälp av ett kategoriseringsschema för att 

kunna svara på studiens frågeställningar. Resultatet av studien visar att 

bråkräkning är ett komplext arbetsområde som kräver att läraren besitter såväl 

ämneskunskaper som pedagogiska kunskaper och kan nyttja dem på rätt sätt. 

Resultatet framhåller även betydelsen av en varierad undervisning.  

 

Nyckelord 
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Tack 

Ett stort tack riktas till handledaren Andreas Ebbelind som under arbetets gång 

bidragit med värdefull feedback och varit en hjälpande hand genom studiens 

gång.   
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1 Inledning  

Bråkräkning kan vara svårt att lära sig och därför också svårt att undervisa om. 

En bidragande faktor kan vara den variation som bråkräkningen medför. Ett 

och samma tal kan beskrivas genom en mängd olika representationsformer 

vilket kan bidra till en viss osäkerhet om vad som ska tolkas och hur det ska 

tolkas. Bråktalen ⅖ och fyrtio hundradelar representerar samma tal men är 

skrivna på två skilda sätt. Detta visar att det finns en komplexitet om 

ämnesinnehållet, vilket kan bidra till svårigheter när undervisningen ska 

planeras och genomföras (Kieselman & Mouwitz, 2008).  

 

Att utveckla en god taluppfattning och en god förståelse för det matematiska 

språket redan i tidig ålder är av stor betydelse. När eleverna börjar med mer 

komplexa uppgifter som rationella tal är god taluppfattning och god förståelse 

för det matematiska språket förutsättningar för att lyckas. Ett rationellt tal är ett 

tal som kan skrivas i bråkform, vilket i sin tur handlar om att se förhållandet 

mellan a och b. Rationella tal är till skillnad från naturliga tal mer komplexa 

och kräver mer från såväl elever som lärare. Talet har en nämnare och en täljare 

samt ett bråkstreck som skiljer de åt. Genom att behärska bråkräkning blir det 

lättare att ta sig an andra rationella tal, såsom procent- och decimaltal för att 

sedan övergå till algebraiska uttryck (Ervin, 2017). 

 

En god matematisk förståelse grundar sig i lärarens sätt att agera under 

instruktioner, sätt att kommunicera, val av metoder och i valet av olika 

representationsformer. Inför vår kommande yrkesroll som lärare är det viktigt 

att ha kunskap om varför många elever har svårt för bråkräkning och hur dessa 

svårigheter kan undvikas. Av denna anledning finns förhoppningen om att 

följande studie kommer att hjälpa oss och andra lärare att inte bara lära eleverna 

om hur beräkningar utförs utan också att de får en djupare förståelse för 

rationella tal. 

 

Studiens förgrund är att undersöka de utmaningar som lärare kan möta under 

matematikundervisningen med fokus på bråkräkning. För att få en så bred 

förståelse som möjligt behöver även elevernas upplevelser tas i beaktande. 

Därav kommer den här litteraturstudien att behandla såväl elevernas som 

lärarnas utmaningar, med en målsättning att få en större förståelse för 

komplexiteten med bråkräkning och matematikundervisningen i årskurs 1–3. 
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2 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien är att ge en översikt över den forskning som tar upp 

undervisning och lärande om bråkräkning i årskurs 1–3. Följande tre 

frågeställningar ska besvaras: 

 

 Varför är bråkräkning svårt? 

 Vilka kända utmaningar finns vid undervisning av bråkräkning ?   

 Hur kan läraren hantera utmaningarna i undervisningen?  
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3 Metod  

I följande avsnitt presenteras hur den systematiska litteraturstudien har gått till, 

det vill säga hur sökningen efter forskningspublikationer har genomförts och 

analyserats. Avsnittet inleds med en beskrivning av hur materialet samlats in 

och sökts fram i olika utbildningsdatabaser. Därefter beskrivs det manuella 

urvalet som resulterade i studiens litteratur. Vidare presenteras ett 

kategoriseringsschema som skapades för att underlätta, effektivisera och 

strukturera läsningen.  

3.1 Insamlingsmetod 
För att få fram ett så trovärdigt och tillförlitligt resultat som möjligt 

genomfördes den systematiska litteratursökningen i två olika 

utbildningsdatabaser. Att använda flera databaser och rätt typ av sökstrategi och 

avgränsningar ökade möjligheterna att hitta relevant litteratur (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Det forskningsunderlag som använts i 

studien är vetenskapliga publikationer så som avhandlingar och artiklar som 

publicerats i utbildningsdatabaserna Eric och Swepub. 

3.2  Databassökning 
Majoriteten av använd data är hämtad från Eric som står för Educational 

Resources Information Center. Det är en databas som innehåller flertalet 

dokumenttyper som i huvudsak är publicerade på engelska. Det innebär i sin 

tur att sökorden har varit svenska ord som sedan översatts till engelska. För att 

få en så precis sökning som möjligt har flertalet sökord kombinerats genom att 

använda booleska operationer. Genom att kombinera de valda sökorden med 

booleska operatorerna AND och OR kan sökningen antingen få ett smalare eller 

bredare resultat. Vid användning av AND ska båda sökorden finnas med, 

medan vid användningen av OR räcker det att endast ett av sökorden finns med 

i resultatet. Förutom att använda sig av booleska operationer har sökningarna 

även bestått av trunkeringar. Det innebär att en asterisk placeras antingen i 

början eller i slutet av ett ord för att hitta fler ord med varierande ändelser och 

därmed öka antalet sökträffar (se bilaga a). För att skapa ett så trovärdigt 

resultat som möjligt har även en avgränsning gjorts till artiklar som endast är 

peer reviewed, det vill säga att publikationerna är vetenskapligt 

refereegranskade (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013).  

 

Vid den första sökningen skapades en sökkombination som blev utgångspunkt 

för resterande sökningar. Studiens fokus är matematik och bråkräkning vilket 

genererade till följande sökord: matematikutbildning (Mathematics Education), 

matematik instruktioner (Mathematics Instruction), lågstadiematematik 

(Elementary School Mathematics). Denna sökfras kombinerades sedan med 

termen bråkräkning (Fractions). Sökkombinationen i Eric blev följande: 

Mathematics Instruction OR Mathematics Education OR Elementary School 
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Mathematics AND Fractions. Sökningen gav 1105 träffar vilket är ett väldigt 

stort antal. För att minska antalet sökträffar och få ett mer trovärdigt och 

tillförlitligt resultat gjordes avgränsningar till artiklar som var peer reviewed, 

kopplade till elementary education eller primary education samt publicerade 

mellan 2016–2018. Denna avgränsning genererade till att antalet sökträffar 

minskade från 1105 till 76. 

 

Under de kommande sökningarna låg fokus på att minska antalet träffar och 

istället hitta artiklar som gav ett mer specifikt urval. Sökkombinationen var 

densamma som under första sökningen men kombinerades på tre olika sätt. De 

kombinationer som användes var och en för sig var: problem*, difficul*, 

mean*. Första sökningen blev alltså följande: Mathematics Instruction OR 

Mathematics Education OR Elementary School Mathematics AND Fractions 

AND problem*. Denna sökkombination resulterade i 47 träffar. 

Sökkombinationen och difficul* resulterade i 21 träffar och kombinationen 

med mean* resulterade i 12 träffar. 

 

För att komplettera den genomförda sökningen i Eric gjordes även en sökning 

i databasen Swepub. Swepub är en nationell söktjänst för vetenskapliga 

publicering vid svenska lärosäten. Under den här sökningen användes sökorden 

bråk* och matemat*. Sökningen genererade i 17 publikationer som sedan 

avgränsas till tre som bestod av licentiatavhandlingar.  

3.3 Manuellt urval  
När databassökningarna var genomförda och lämpliga avgränsningar hade 

tillämpats återstod det manuella urvalet. Vid en första överblick lästes endast 

rubriker och stämde de någorlunda överens med vårt syfte lästes även dess 

sammanfattning. Under läsningen av sammanfattningarna granskades texterna 

för att urskilja begrepp och meningar som kunde föra studien framåt. Begrepp 

som eftersöktes var: matematik, bråkräkning, undervisning, lägre årskurser, 1–

3, problematik, svårigheter, arbetssätt, instruktioner, kommunikation, 

representationsformer samt lärare. Här gjordes återigen ett urval efter vad som 

ansågs vara relevant och passande för studien för att mängden data skulle vara 

hanterbar. Totalt valdes 17 publikationer ut för att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Av dessa 17 publikationer var det dock enbart 14 stycken 

som var tillgängliga i fulltext, vilket i sin tur betyder att studiens omfattning 

ännu en gång minskade. Av dessa 14 publikationer är det enbart en som tar upp 

svensk forskning, vilket innebär att studien har ett internationellt perspektiv på 

bråkräkning, undervisning och lärande i lågstadiet. 

3.4  Analysmetod  
För att underlätta, effektivisera och strukturera läsprocessen skapades ett 

kategoriseringsschema (se bilaga b) utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Syftet med kategoriseringsschemat var att på ett så lättöverskådligt sätt som 
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möjligt skapa en överblick över insamlade publikationer och urskilja 

gemensamma nämnare och eventuella skillnader. Kategorierna som användes 

var: allmänna svårigheter för elever, allmänna svårigheter för lärare, 

instruktioner/kommunikation, metodval/representationsformer. Efter att vi 

successivt närläst samtliga artiklar och avhandlingar sammanställdes innehållet 

i kategoriseringsschemat i syfte att underlätta arbetet med studiens resultat. 

Under läsprocessen upptäckte vi att två av de 14 utvalda artiklarna inte stämde 

överens med studiens syfte och frågeställningar, vilket innebar att urvalet 

återigen minskades. I kategoriseringsschemat går det tydligt att utläsa att dessa 

artiklar inte är relevanta för studiens syfte och frågeställningar.  

 

4  Resultat 

Efter att ha läst och sammanställt de 14 utvalda artiklarna kunde vi konstatera 

att databassökningarna hade bidragit till en bred grund som gjorde det möjligt 

att besvara studiens frågeställningar. Även om artiklarna behandlade olika 

områden kunde en röd tråd urskiljas eftersom samtliga tog upp något av 

områdena som berörde del av helhet, del av antal, metod och 

representationsformer och det matematiska språket. Med detta i åtanke 

strukturerades resultatet därefter i tre olika rubriker med utgångspunkt i 

studiens syfte och frågeställningar: Varför är bråkräkning svårt? Varför är det 

svårt att undervisa om bråk? Hur kan läraren hantera dessa utmaningar? Varje 

fråga granskas sedan utifrån fyra olika fokusområden som är återkommande i 

de tre resultatavsnitten: del av helhet och del av antal, metod och 

representationsformer, det matematiska språket och teoretisk utgångspunkt. 

4.1 Varför är bråkräkning svårt? 
Majoriteten av den forskning som ingår i studien beskriver bråkräkning som ett 

komplext delmoment i matematikundervisningen. Nagy (2017) skriver att 

förståelsen av bråk består av flera delar såsom att förstå: täljarens och 

nämnarens betydelse, bråk som helhet, ekvivalenta bråk, bråks storleksordning, 

areamodellen och tallinje samt addition och subtraktion med bråk. Orsaken till 

komplexiteten har forskarna olika förklaringar till. De har även olika 

beskrivningar av vilka utmaningar som finns och hur dessa kan övervinnas från 

såväl lärares som elevers perspektiv.  

 Del av helhet och del av antal 

När begreppet bråkräkning nämns är troligtvis del av helhet en av de första 

associationerna som görs. Del av helhet handlar om att dela en helhet i lika stora 

delar, för att sedan kunna markera eller välja ut den efterfrågade mängden. Ett 

annat moment inom bråkräkningen som inte får lika stort utrymme i 

undervisningen är del av antal. Del av antal bygger på samma struktur som del 

av helhet det vill säga att dela något i lika stora delar. Skillnaden mellan del av 
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helhet och del av antal är att istället för att dela en helhet så delas ett antal i lika 

stora delar (Basturk, 2016). 

 

Att dela något rättvist är en kunskap som många elever besitter redan i tidig 

ålder och kan göra utan att reflektera eftersom uppdelning ofta är något som 

eleverna gör utan att tänka på att det är ett matematiskt räknesätt. Svårigheterna 

uppstår när eleverna måste koppla ihop den spontana uppdelningen med det 

matematiska tankesättet och dess symboler. Trots att de olika momenten skiljer 

sig åt utgår de från samma grundtanke, det vill säga att dela lika. Att dela något 

i jämna tal kan ses som en enklare operation än att dela något i udda tal, av den 

simpla anledningen att eleverna inte längre kan använda sig av upprepad 

halvering som strategi (Martin m.fl. 2015). 

Gemensamma svårigheter är att bråkräkning ofta är abstrakt och kräver mycket 

från såväl elever som lärare. Inom bråkräkning är det därför en förutsättning att 

förstå och kunna behandla nämnare och täljare som ett och samma tal snarare 

än två separata siffror. För att förstå det matematiska språket krävs det att 

eleverna utvecklar en förståelse och nya tankesätt för siffrorna och dess 

positioner (Yearley & Bruce, 2014). Utan förmågan att uppskatta eller förstå 

ett bråktals värde kommer eleverna inte att kunna storleksordna bråken på ett 

korrekt sätt och utveckla en förståelse för delarnas storlek. Svårigheten ligger 

ofta i att eleverna lärt sig att storleksordna naturliga tal på ett visst sätt, det vill 

säga att fyra är större än två. När eleverna sedan introduceras i bråkräkningen 

är denna regel inte längre applicerbar eftersom delarnas storlek minskar när 

nämnarens värde ökar, till exempel är ½ större än ¼ (Gabriel, 2016). 

  Metod och representationsformer 

En del av komplexiteten med användandet av bråkräkning handlar om 

förmågan att kunna använda sig av olika metoder och representationsformer. 

Eleverna måste utveckla ett nytt tankesätt och hitta nya lösningsstrategier 

eftersom flertalet av de tidigare inlärda metoderna inte är användbara längre. 

Elever kan till exempel ha lärt sig att tillämpa metoder såsom att räkna på 

fingrarna vid undervisningen av heltal. Detta är en metod som inte är användbar 

vid bråkräkning och det finns ingen likvärdig metod som eleverna kan ersätta 

den med (Gersten, Schumacher & Jordan, 2017). För att få en djupare förståelse 

och förmåga att behärska olika matematiska begrepp blir olika 

representationsformer ett viktigt verktyg. Genom att använda sig av olika 

representationsformer ges eleverna möjligheten att växla mellan verklighet, 

konkret bild, symbol och språk. Det vill säga olika verktyg för att kunna förstå 

ett matematiskt begrepp på olika sätt trots att de representerar samma sak 

(Goldin, 2000). Det kan också vara svårt att förstå ekvivalenta bråk såsom att 

¼ är samma sak som 4/12. Utan denna förståelse blir det mer eller mindre 

omöjligt att komma vidare i matematikens olika delar (Gabriel, 2016). 
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Något som återkommer i forskningen är att cirkelmodellen är överrepresenterad 

i såväl lärarnas undervisning som i olika läromedel. Detta fenomen kan leda till 

svårigheter hos eleverna att se sambandet mellan de olika 

representationsformerna. Eleverna ser enbart pizzor, pajer och andra 

cirkelformade objekt utan att reflektera över att bråk kan se ut på olika sätt 

(Yearley & Bruce, 2014). Ett exempel kan vara att eleverna saknar förståelsen 

för att en fjärdedelspizza även kan representeras som en symbol, en bild eller 

med det skrivna språket, vilket i sin tur visar brister i elevernas matematiska 

förståelse (Gersten, Schumacher & Jordan, 2017). 

 

Undervisning om bråkräkning på lågstadiet handlar till stor del om att visa hur 

ett tal kan representeras på olika sätt. En representation kan vara att använda en 

tallinje, vilket är något som många elever upplever som svårt. En tallinje har 

många bra egenskaper som kan appliceras med bråktal. Däremot upplevs det 

många gånger som utmanande eftersom eleverna tidigare enbart har fått 

bekanta sig med naturliga tal och saknar förståelse för att det finns något mellan 

två heltal (Hamdan & Gunderson, 2017). Det medför på så sätt att eleverna 

upplever svårigheter med att ordna, placera och jämföra bråk på en tallinje. En 

svårighet med att använda olika representationsformer är att eleverna saknar 

förståelse för att ett tal kan representeras på olika sätt. En konsekvens blir på så 

vis att eleverna har svårt att växla mellan de olika representationerna (Gabriel, 

2016). 

 Det matematiska språket 

En av de utmaningar som matematiklärare världen över ständigt ställs inför är 

problematiken med att många elever saknar förmågan att förklara och resonera 

inom matematik. I mångas ögon handlar matematik om att räkna och få fram 

rätt svar, men sanningen är att matematik kräver mer än endast räkneförmåga. 

Det handlar även om att kunna beskriva och förklara hur och varför de har fått 

fram det angivna svaret. En förutsättning blir på så vis att eleverna har ett 

utvecklat ordförråd som är knutet till ämnet. Detta går framförallt att appliceras 

inom bråkräkningen eftersom ämnesområdet består av väldigt många olika 

begrepp som ständigt används på olika sätt. Det krävs att eleverna utvecklar en 

begreppsförståelse för att såväl kunna räkna som att kunna diskutera. En del av 

komplexiteten med bråkräkningen handlar således om att använda olika 

representationsformer för att presentera ett och samma tal på olika sätt. När vi 

talar om bråk kan vi till exempel använda en mängd olika språkliga 

formuleringar för att beskriva ½. Vi kan till exempel säga en halv eller att något 

ska delas på mitten eller hälften (Gibbons, Lewis & Batista 2016). 

 

Förutom att eleverna behöver skapa en förståelse för hur de olika uttrycken ska 

tolkas måste de även få en förståelse för till exempel täljaren och nämnaren, 

vad som menas med helhet, vad som menas med antal, ekvivalenta bråk och 

vad det innebär att storleksordna något. Det finns på så vis en mängd olika 
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begrepp som är nödvändiga att eleverna lär sig att använda och förstå för att 

komma vidare i sin matematiska utveckling (Nagy, 2017). 

 Teoretiskt förhållningssätt 

För att kunna svara på frågan: Varför är bråkräkning svårt? Är det viktigt att 

skapa en förståelse för att alla individer tänker på olika sätt. En av svårigheterna 

inom matematiken sett ur ett elevperspektiv är att interna och externa 

representationer blir en nödvändighet för att lära sig att behärska bråkräkning. 

I avsnittets två inledande delar beskrivs och problematiseras varför bråkräkning 

är svårt utifrån ett elevperspektiv med fokus på de inre representationerna. I 

den tredje delen ligger fokus däremot på att synliggöra de utmaningar som 

eleverna ställs inför utifrån ett socialt sammanhang när de ska använda sig av 

såväl interna som externa representationer. 

 

Goldin (2000) skriver om att interna representationer handlar om att skapa egna 

bilder och göra egna associationer medan det externa handlar om att kunna 

förmedla dessa tankar genom språk, symboler, fysiska objekt och bilder. 

Gabriel (2016) tar ett tydligt avstamp ur ett elevperspektiv där de inre 

representationerna och förståelsen är i fokus. Problematiken bygger till stor del 

på att läraren kan ta del av elevens externa representationer men inte de interna 

(Goldin, 2000). Vilket i sin tur kan kopplas till det Gabriel (2016) skriver om 

svårigheterna med att skapa en förståelse för bråkets olika delar. Ur ett 

vetenskapligt perspektiv skulle vissa paralleller kunna dras till det kognitiva 

perspektivet och med Piagets tankar i fokus eftersom perspektivet fokuserar på 

människans tankeprocesser, förståelse och uppfattning av omvärlden. En viktig 

aspekt är att det är lika viktigt att förstå hur elever tänker som vad de tänker. 

Piaget menar att elever i de tidiga skolåren saknar förmågan att tänka abstrakt 

och behöver på så vis kunna konkretisera sina tankar och problem för att kunna 

skapa en förståelse (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Nagy (2017) skriver om hur det matematiska språket är en betydelsefull del för 

att eleverna ska komma vidare i sin utveckling, vilket i sin tur kan kopplas till 

ett socialt perspektiv där vi lär av och med varandra. Eleverna ges då 

möjligheten att förklara och beskriva med hjälp av externa representationer. 

4.2 Varför är det svårt att undervisa om bråk? 
Att bråkräkning är ett komplext arbetsområde är något som konstaterats i 

forskningen (Nagy, 2017). Faktorer som spelar in kan vara att området är 

abstrakt och behöver konkretiseras på olika sätt. Eleverna måste utveckla en 

förståelse för de begrepp och symboler som kontinuerligt används genom hela 

arbetsområdet. En svårighet kan vara att eleverna tidigare lärt sig om hur heltal 

fungerar och hur talen ordnas i storleksordning utifrån positionssystemet. När 

eleverna introduceras för bråkräkning måste eleverna mer eller mindre utveckla 

ett nytt tankesätt och nya metoder eftersom siffrornas värde utifrån 
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positionssystemet inte längre går att applicera inom bråkräkning på samma sätt 

som tidigare (Nagy, 2017). Bråkräkning behöver nödvändigtvis inte enbart vara 

ett område där elever har svårigheter utan kan även vara ett område där lärare 

hamnar i svårigheter. Svårigheterna skulle kunna bero på bristfälliga kunskaper 

när det kommer till terminologi och konceptuell förståelse (Iskenderoglu, 

2017). En annan bidragande faktor skulle kunna vara att bråkräkning är ett svårt 

ämne att undervisa i. Orsakerna är flera och behöver nödvändigtvis inte utesluta 

varandra, utan kan vara en kombination mellan ämneskunskaperoch 

pedagogiskakunskaper (Perdomo-Diaz m.fl. 2017). 

 

 

 Del av helhet och del av antal 

Gabriel (2016) beskriver att undervisning om bråkräkning bland annat innebär 

att introducera och förmedla kunskap om tals uppbyggnad, det vill säga att 

förklara bråkets beståndsdelar med täljare, nämnare och ett bråkstreck som 

skiljer dem åt. Att förmedla denna abstrakta kunskap kan innebära en utmaning 

för lärare eftersom det är svårt att konkretisera bråken. En annan utmaning är 

att elever ofta har svårigheter i att uppskatta ett tals storlek och värde, vilket 

innebär en ännu större utmaning när eleverna ska storleksordna bråktal och dela 

upp dem i delar (Gabriel, 2016). 

 

En annan del av problematiken med att undervisa om bråk bygger på att 

merparten av tiden ägnas till del av helhet. Eleverna lär sig snarare metoder och 

strategier än att utveckla en förståelse för sambandet mellan de olika 

operationerna som görs. Det kan i sin tur leda till att många elever enbart tror 

att bråkräkning handlar om att skugga eller markera ett visst område (Basturk, 

2016). Trots att eleverna fått fram rätt svar är det mycket möjligt att de inte har 

utvecklat någon hållbar strategi och förstått vad arbetsområdet handlat om. Det 

kan resultera i att det blir svårt för läraren att upptäcka eventuella brister i 

elevers förståelse eftersom de har hittat en metod som fungerar för tillfället. En 

sådan metod kan vara upprepad halvering som fungerar vid användning av 

jämna tal och på symmetriska former, men om halveringar inte stämmer 

överens med uppgiften har eleven inte längre någon lämplig lösningsmetod. Att 

dela en helhet i tre lika stora delar är till exempel mycket mer utmanande och 

inte genomförbart med halveringsmetoden. Något som är viktigt att reflektera 

över är användandet av uppgifter som enbart fokuserar på del av helhet och del 

av antal, eftersom dessa har en tendens att vara överrepresenterade (Martin m.fl. 

2015). 

 Metod och representationsformer 

Gabriel (2016) skriver om hur elevernas förståelse för bråktal behöver byggas 

upp och konkretiseras med hjälp av olika representationsformer. Att behärska 

bråkräkning är något som tar tid på grund av dess komplexitet, det vill säga på 
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grund av dess olika delar och moment. För att uppnå önskad förståelse är det 

viktigt att eleverna ges tid och utrymme till att erövra denna kunskap. Generellt 

sett läggs det för lite tid på att bygga upp förståelsen för varför en uppgift lösts 

på ett visst sätt. En konsekvens blir på så vis att eleverna har svårt att uttrycka 

och förklara varför bråk kan representeras på olika sätt (Gabriel, 2016). 

 

För att kunna få en helhetsbild över hur ett tal kan se utvid en räkneoperation 

behöver eleverna få modellera mellan olika representationsformer. Lärarens 

uppgift blir på så vis att vägleda och stötta eleverna, vilket kan ses som en 

utmaning då vägen kan se väldigt annorlunda ut från elev till elev. Modellering 

mellan olika representationsformer kan dock leda till att bråkräkningen blir mer 

komplicerad för vissa elever när många olika moment och begrepp är i fokus, 

vilket i sin tur kan leda till att de inte får en grundlig förståelse för området 

(Gibbons, Lewis & Batista 2016). 

 

En annan svårighet med att undervisa om bråk handlar om förmågan att som 

lärare kunna kritiskt granska och värdera den planerade undervisningen. I 

lågstadiet handlar bråkräkning allt för ofta enbart om del av helhet i såväl 

läromedel som hos lärare. Fokus läggs ofta på cirkelmodellen vilket kan leda 

till att elever stöter på svårigheter när de behöver använda andra 

representationsformer (Basturk, 2016). 

 Det matematiska språket 

En av svårigheterna med att undervisa om bråk ligger i att området innefattar 

en mängd olika begrepp som alla måste förstås. En del av problematiken 

grundar sig i att genomgångar måste balanseras mellan högklassiga och 

informativa instruktioner men också präglas av elevernas sätt att tänka och 

förstå. På så vis måste läraren ständigt kunna växla mellan olika matematiska 

uttryck och vardagligt språk i syfte att skapa förståelse hos eleverna, vilket inte 

alltid är lätt. Ett exempel som tidigare nämnts är hur bråket ½ kan uttryckas på 

många olika sätt. Genom att använda olika termer får eleverna förhoppningsvis 

ett utökat ordförråd där de själva kan göra olika kopplingar och dra egna 

paralleller mellan de olika uttrycken (Gibbons, Lewis & Batista 2016). 

 

Att samtala om matematik och egna lösningsstrategier är något som kan vara 

en svårighet för såväl lärare som elever. Generellt sett handlar svårigheter om 

att sätta ord på tillvägagångssätt och att kunna motivera valet av metod. När 

denna kunskap uteblir kan en konsekvens bli att personen i fråga har lärt sig 

procedurer och metoder utan att reflekterat över valet av strategi. Att samtala 

om tal, metoder och olika lösningsstrategier är en viktig del i matematiken. En 

avgörande faktor blir på så vis att ha en god begreppsförståelse och förmåga att 

sätta ord på sina handlingar. Däremot är det inte alltid lätt att förmedla denna 
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kunskap och få eleverna  att förstå vikten av att kunna motivera, resonera och 

argumentera (Nagy, 2017). 

 Teoretiskt förhållningssätt 

För att skapa ett välfungerande och givande klassrum krävs det att läraren klarar 

av att förse sina elever med utmanande och givande uppgifter. För att uppnå 

dessa kriterier krävs det att läraren besitter såväl ämneskunskaper som 

pedagogiska kunskaper (Perdomo-Diaz m.fl. 2017). Vad betyder det egentligen 

att ha såväl ämneskunskaper som pedagogiska kunskaper? Ett vanligt svar 

skulle kunna vara att ämneskunskaper handlar om vad det är som ska läras ut 

medan pedagogiska kunskaper handlar om hur det ska läras ut. Perdomo-Diaz 

m.fl (2017) nöjer sig dock inte med denna beskrivning utan väljer att utgå ifrån 

Mathematical knowledge for teaching (MKT) som är en modell som Ball, 

Thames & Phelps (2008) konstruerat utifrån Schulmans teorier om 

lärarkunskap. För att kunna besvara frågan: Varför är det svårt att undervisa om 

bråk? Har utgångspunkten varit att belysa problematiken utifrån ett 

lärarperspektiv, vilket har genomförts med hjälp av Bastruk (2016), 

Iskenderoglu, (2017), Perdomo-Diaz m.fl (2017). Den gemensamma teoretiska 

utgångspunkten har på så vis varit modellen Mathematical knowledge for 

teaching som grundas i Shulmans tankar kring nödvändig lärarkunskap. 

Modellen (Figur 1) visar hur ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper kan 

delas in i mindre beståndsdelar. Detta i syfte att belysa förhållandet mellan 

kunskapen om matematik och en effektiv undervisning. 
 

 
Figur 1: Mathematical knowledge for teaching 

 

Genom att dela upp ämneskunskaperna och de pedagogiska kunskaperna i 

mindre beståndsdelar ges en bättre helhetsbild av de bakomliggande faktorerna 
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till en givande lärandemiljö för såväl lärare som elever. Modellen delas upp i 

sex delar som sedan fördelas jämt mellan ämnes- och pedagogiska kunskaper. 

Inom fältet för ämneskunskap finns Common Content Knowledge (CCK), 

Horizion Content Knowledge och Specialized Content Knowledge (SCK). 

Common Content Knowledge kan förklaras som den vanliga 

innehållskunskapen där en person kan ge ett rätt svar på ett matematiskt 

problem eller upptäcka ett fel i ett svar. Det vill säga de mest grundläggande 

kunskaperna i matematik. Nästa fält är Horizion Content Knowledge, och detta 

fält handlar om att blicka framåt och besitta mer kunskap än vad den tänkta 

undervisningen är planerad för. Det tredje och sista området inom 

ämneskunskap är Specialized Content Knowledge, och detta är ett fält som 

riktar in sig på specialiserad innehållskunskap. Det vill säga den matematiska 

kompetensen som behövs för att bedriva undervisning på rätt nivå samt 

uppmärksamma och förstå varför en elev ger ett felaktigt svar. Inom fältet för 

pedagogiska kunskaper finns Knowledge of Content and Students (KCS), 

Knowledge of Content and Teaching (KCT) och Knowledge of Content and 

Curriculum. Knowledge of Content and Students (KCS) handlar om 

kombinationen mellan innehåll och eleverna. Det vill säga hur eleverna lär sig 

matematik, vanliga fel som kan uppstå och vad eleverna ofta anser vara 

förvirrande. Nästa fält är Knowledge of Content and Teaching (KCT) och detta 

är en kombination mellan innehåll och lärande. Det vill säga kunskapen om hur 

läraren instruerar, planerar och utformar sin undervisning på lämpligt sätt 

utefter elevernas förutsättningar. Det sista fältet Knowledge of Content and 

Curriculum handlar i sin tur om vikten av att ha kunskap om hur innehållet i 

undervisningen styrs av vad som preciseras i läroplanen (Ball, Thames & 

Phelps 2008). 

 

För att skapa en tydligare förståelse för såväl lärandet som undervisningen 

gällande bråkräkninghar denna modell varit ett verktyg för att synliggöra de 

olika påverkande faktorerna. Fältet Specialized Content Knowledge kan 

kopplas till det Goldin (2000) skriver om elevernas interna och externa 

representationsformer. Det vill säga lärarens förmåga att lägga upp 

undervisningen på ett sådant sätt att eleverna ges utrymme att se sambandet 

mellan interna och externa representationer och kunna visa dem för såväl 

klasskamrater som lärare (Goldin, 2000). Svårigheten med att undervisa om 

bråkräkning blir på så vis att skapa en klassrumskontext som bjuder in till 

samspel och diskussion, vilket kan kopplas till Vygotskijs tankar om att lärande 

sker i samspel med andra. 

 

För att få en tydligare och en mer trovärdig helhetsbild av problematiken är det 

dock viktigt att även inkludera ett elevperspektiv, vilket merparten av den valda 

litteraturen gör. Gibbons, Lewis & Batista (2016) utgår ifrån Cognitively 

Guided Instruction (CGI) vilket är en elevcentrerad utgångspunkt där fokus 
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ligger på att vidareutveckla elevernas förkunskaper och utöka elevernas 

matematiska förståelse. 

4.3 Hur kan läraren hantera utmaningarna i undervisningen? 
Något som är viktigt att tänka på är att lärarens kunskap är grunden till 

elevernas kunskapsinhämtning och att det är med hjälp av lärarens vägledning 

och stöttning som eleverna erövrar ny kunskap. En viktig aspekt är att 

läroplaner ständigt uppdateras och förändras, vilket leder till att lärare inte kan 

hålla fast vid gamla mönster och rutiner. På så vis blir det viktigt att lärare är 

medvetna om att yrket kontinuerligt förändras och aldrig anse sig vara fullärd. 

Som lärare räcker det inte enbart med att besitta ämneskunskaper utan det krävs 

även pedagogiska kunskaper (Perdomo-Diaz m.fl. 2017). 

 Del av helhet och del av antal 

Att introducera bråk med hjälp av del av helhet ger en bra grund för kommande 

lärande. Genom del av helhet får eleverna förhoppningsvis en förståelse för hur 

man delar något om samtliga delar ska vara lika stora. Sådana övningar ger 

eleverna förutsättningar för att skapa en förståelse för bråkets beståndsdelar och 

hur de relaterar till varandra. Den samlade forskningen ger tydliga indikationer 

på att såväl lärare som läromedel har en tendens att lägga för stor tonvikt på del 

av helhet snarare än del av antal. För att eleverna ska få en så bra grund som 

möjligt krävs således att eleverna så väl ägnar sig åt del av antal som del av 

helhet (Basturk, 2016). 

 

Ett sätt för lärare att utveckla sin undervisning om bråk är att kritiskt granska 

sin egen undervisning och eventuella läromedels innehåll och upplägg. En 

annan viktig aspekt är att undervisningen uppfyller ett syfte och att 

undervisningsinnehållet är relevant för uppsatta lärandemål. Utöver den 

förberedande undervisningen är det viktigt att läraren erbjuder ett varierat 

arbetssätt där eleverna får möta uppgifter som handlar om såväl del av helhet 

som del av antal och inte enbart använder sig av ett sätt (Nagy, 2017). 

 

Det är således viktigt att läraren har en välplanerad undervisning med 

genomtänkta exempel för att eleverna ska få möta varierande uppgifter. En 

viktig aspekt är att eleverna får behandla såväl jämna som udda tal för att inte 

få en begränsad förståelse för uppdelningen av att bråk inte enbart handlar om 

att dela något på mitten. Det är även viktigt att läraren planerar en undervisning 

där fokus inte enbart ligger på elevernas svar utan även på själva vägen till 

svaret. Det vill säga att skapa en förståelse och utveckla hållbara strategier som 

såväl fungerar för tillfället som på sikt. Att göra eleverna didaktiskt medvetna 

om vad det är de gör, hur problemet kan lösas och varför det är en hållbar 

strategi (Martin m.fl,2015). 
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 Metod och representationsformer 

För att nå den önskade kunskapen om hur olika representationsformer kan 

användas och se ut är det viktigt att läraren använder sig av genomtänkta 

instruktioner samt varierande och utmanande uppgifter (Sari, Juniati & 

Patahudin, 2012). På så vis blir det viktigt att läraren har en bred repertoar som 

låter eleverna möta samma problematik på en mängd olika sätt. Genom att möta 

samma problematik i olika situationer kan eleverna se på problemet från olika 

perspektiv och hitta olika lösningsmetoder. En avgörande aspekt blir på så vis 

att läraren kan vägleda eleverna mot hållbara lösningsstrategier och metoder 

(Ervin, 2017). Genom att vägleda och uppmuntra elever till att välja egna 

metoder och representationsformer finns förhoppningen att de ska utveckla en 

förståelse för hur olika lösningsstrategier hänger ihop samt att bråktal kan 

representeras på olika sätt. En viktig aspekt blir på så vis att ge eleverna såväl 

tid och möjlighet att laborera samt testa olika arbetssätt (Yearley & Bruce, 

2014). 

 

Forskningen visar att cirkelmodellen är en bra introduktion till bråkräkning, 

men det är viktigt att lärare inte fastnar vid att enbart använda denna 

representationsform utan ger eleverna ett varierat utbud av olika areamodeller. 

Därför är det viktigt att läraren granskar sin egen undervisning och läromedlens 

val av representationsformer. Skulle det vara så att cirkelmodellen är 

överrepresenterad i läromedlet är det viktigt att läraren besitter den kompetens 

som krävs för att kunna komplettera och ge eleverna en bred och varierande 

undervisning (Basturk, 2016). 

 

För att hjälpa elever att utveckla en förståelse för tal i bråkform är det viktigt 

att ha ett varierat arbetssätt där elever får möta olika typer av uppgifter. För att 

skapa en klassrumsmiljö som stärker elevernas självförtroende och samtidigt 

utmanar dem krävs det olika typer av uppgifter. Ibland behöver eleverna arbeta 

med simpla uppgifter som låter dem lyckas och stärker deras självförtroende. 

Men ibland bör eleverna också möta mer utmanande uppgifter som framkallar 

andra typer av känslor såsom förvirring och frustration (Goldin, 2000). Genom 

att utmana elever med problembaserade uppgifter ges eleverna tid till att 

reflektera och beräkna tal som kan vara kopplade till vardagliga sammanhang 

(Perdomo-Diaz m.fl, 2017). Läraren ges här möjligheten att följa med i 

elevernas tankebanor och strategier för att lösa olika uppgifter. Detta blir på så 

sätt ett gyllene tillfälle för läraren att ta del av elevernas arbetssätt och inte 

enbart till svaren (Martin m.fl, 2015). Ett annat sätt att utveckla förståelsen för 

tal i bråkform skulle kunna vara att använda olika lekar där elever indirekt lär 

genom lek. En viktig förutsättning för att leken ska fungera som en lärande 

metod är att eleverna reflekterar över lekens innehåll och inte bara ser det som 

ett roligt inslag i undervisningen. Här får läraren en viktig roll i att synliggöra 
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lärandet och ge eleverna värdefulla verktyg för att bygga en större förståelse 

(Gabriel, 2016). 

  Det matematiska språket 

En viktig del av matematiken är språket och det blir därför viktigt att eleverna 

erbjuds en varierad undervisning där olika förmågor ges utrymme till att 

användas. Likaså är det viktigt att läraren använder ett varierat språk och kan 

förtydliga för eleverna att ett och samma begrepp eller fenomen kan förklaras 

på väldigt många olika sätt. Det blir även viktigt att läraren lägger stort fokus 

på välplanerade och genomtänkta instruktioner, följt av diskussioner som ger 

eleverna möjligheterna att bearbeta och processa den nya kunskapen. Det är 

nämligen först vid diskussionstillfällen som läraren kan få en förståelse för hur 

eleverna har resonerat och kommit fram till sina lösningar. Det vill säga det är 

först här som läraren kan få en inblick i elevernas förståelse. Detta ger läraren 

en möjlighet att reflektera och modulera undervisningen utefter elevernas 

behov för att skapa en så gynnsam undervisning som möjligt (Gibbons, Lewis 

& Batista 2016). 

 Teoretiskt förhållningssätt 

Som tidigare nämnt är det viktigt att läraren besitter såväl ämnes- som 

pedagogiska kunskaper. Eftersom ingen enskild undervisningsmetod kan 

tillgodose alla de kunskaper som matematikundervisningen innebär blir det på 

så vis viktigt att läraren besitter dessa kunskaper. En viktig aspekt är att läraren 

besitter förmågan att kunna anpassa lärandet utifrån undervisningens syfte samt 

i vilken kontext undervisningen sker, vilket är grunden i variationsteorin (Lo, 

2012). Vikten av en varierad undervisning innebär på så vis att läraren kan 

variera såväl metod och olika representationsformer för att eleverna ska få möta 

tal i olika kontexter och samtidigt öva sig på att växla mellan de olika formerna 

(Goldin, 2000). 

 

Variationen i undervisningen skulle även kunna kopplas till Deweys tankar om 

“learning by doing”. Det handlar om att eleverna får möta matematiken i en 

annan kontext, till exempel utanför klassrummet (Hwang & Nilsson, 2011). 

Under dessa tillfällen är det viktigt att eleverna får en förståelse för relationen 

mellan kunskap och handling. 
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5 Sammanfattning 

I denna avslutande del kommer studiens olika avsnitt att diskuteras och 

problematiseras med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar: Varför 

är bråkräkning svårt? Varför är det svårt att undervisa om bråk? Hur kan lärare 

hantera utmaningarna i undervisningen? Inledningsvis kommer studiens 

resultat att diskuteras i en resultatdiskussion. Därefter kommer även en 

diskussion att föras om studiens tillvägagångssätt i en metoddiskussion. För att 

slutligen avrundas med en diskussion om vidare forskningsmöjligheter.  

5.1 Resultatsammanfattning 
Syftet inför denna studie var att få en tydligare bild av vilka  utmaningar det 

finns med att undervisa om bråkräkning i lågstadiet. Att enbart undersöka 

problematiken utifrån ett lärarperspektiv visade sig inte vara tillräckligt. För att 

kunna genomföra studien behövdes även elevernas perspektiv  tas i beaktande 

eftersom elever och lärares utmaningar och svårigheter gällande bråkräkning är 

nära sammankopplade och kan liknas med rationella tal, det vill säga att det 

finns ett nära samband mellan a och b. 

 

Att lära sig bråkräkning är krävande för eleveroch därmed även för 

undervisningen till dem. Av den litteratur som granskats har alla beskrivit 

bråkräkning som ett utmanande område. Av studiens 14 vetenskapliga artiklar 

är det åtta som definierar bråkräkningen som komplex. Av denna anledning har 

begreppet även präglat och genomsyrat vår studie. 

 

Vid första anblick kan bråkräkning anses vara ett relativt litet arbetsområde där 

elever ofta blir ombedda att markera eller skugga en viss del av en figur. Även 

om detta är en del av introduktionen i bråkräkning så är det viktigt att komma 

ihåg att bråkräkning handlar om så mycket mer. En av svårigheterna med 

bråkräkning handlar om att förstå hur de olika delarna hänger samman.  

Bråkräkning är ett komplext område och något som alla artiklar inom studiens 

resultat konstaterar. Exakt vad det är som gör området komplext är dock inte 

möjligt att säga eftersom det finns väldigt många olika faktorer som kan 

påverka såsom: lärarens instruktioner, sätt att kommunicera, val metoder samt 

olika representationsformer. Däremot styrks det i alla artiklarna att området är 

utmanande och tidskrävande, vilket in sin tur kräver ett gediget engagemang 

från ansvarig lärare. 

 

Det blir på så vis väldigt påtagligt att läraren har en avgörande roll i att planera 

och strukturera upp lektioner med ett förhållningssätt att blicka framåt och 

undervisa i olika kontexter. Det vill säga att inte fastna i gamla mönster och 

istället ständigt sträva efter att eleverna ska få möta varierande arbetsuppgifter 

som kräver olika mycket av dem. Här blir nyckeln att kunna kombinera 

utmanade uppgifter med enkla och raka tal som låter eleverna lyckas på olika 
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sätt. I dagens samhälle är även den kommunikativa förmågan en viktig 

framgångsfaktor och paralleller kan dras till matematiken. Studien visar tydliga 

tecken på att dagens elever har svårigheter med att precisera och förklara sina 

tankegångar och lösningsstrategier. 

 

Utifrån studiens resultat kan det tydligt konstateras att lärarens kunskap är 

grunden för elevernas kunskapsutveckling. Det blir på så vis väldigt påtagligt 

att en lärare behöver besitta såväl ämneskunskap som pedagogisk kunskap. Att 

dessa kunskaper återigen kan delas in i mindre beståndsdelar blev däremot en 

upplysning under studiens gång. En annan lärdom som studien bidragit till är 

vikten av att variera undervisningen. Allt för många läromedel väljer att lägga 

stor tonvikt på ett och samma område vilket i sin tur leder till att eleverna 

riskerar att gå miste av helhetsbilden av vad bråkräkning handlar om. Exempel 

skulle kunna vara att del av helhet får större utrymme i undervisningen än del 

av antal. Samtidigt som cirkelmodellen har en tendens att överanvändas i 

relation till andra representationsformer. Ett återkommande resultat som 

genomsyrat hela studien är vikten av variation. Förmågan att kunna växla 

mellan olika arbetssätt, representationsformer, metoder samt att använda 

diskussioner som en metod blir på så vis grunden till en gynnsam 

matematikundervisning. 

 

Eftersom studien inte haft någon teoretisk utgångspunkt har den därför präglats 

av teoretisk medvetenhet. Det betyder i sin tur att studien inte utgår från en 

särskild teori utan belyser olika teorier och perspektiv som i sin tur beskriver 

lärandeprocessen på olika sätt. Detta har varit en utmaning på många olika sätt 

och samtidigt en lärdom om att olika teorier och perspektiv kompletterar 

varandra. Ett exempel skulle kunna vara relationen mellan lärar- och 

elevperspektiv. För att kunna kartlägga ett perspektiv måste det andra även tas 

i beaktande då de påverkar varandra. Utifrån ett lärarperspektiv har studien tagit 

upp olika modeller som alla påverkar undervisningen och belyser olika delar 

som alltid måste tas i beaktande. Det handlar på så vis inte enbart om ämnes- 

och pedagogiska kunskaper utan det handlar även om att kunna kombinera 

dessa kunskaper på olika sätt. Modellerna blir då ett hjälpmedel för att 

synliggöra lärandets komplexitet. Ser man däremot på studien utifrån ett 

elevperspektiv har fokus legat på de interna och externa representationerna som 

måste ges tid till att utvecklas och förbättras. 

 

Teorierna som nämnts i studien utgår från kognitiva och  sociokulturella 

perspektiv, variationsteori och pragmatism. De fyra teorierna belyser och 

problematiserar bråkräkning på olika sätt. Dessa teorier belyser olika sidor av 

elevers lärande och lärarens undervisning som kompletterar varandra och 

hjälper oss att få en större förståelse för bråkräkning och undervisning om 

bråkräkning. 
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5.2 Metoddiskussion 
I följande avsnitt kommer en diskussion att föras om hur den systematiska 

litteraturstudien har genomförts och strukturerats. Vidare kommer även en 

diskussion att föras om studiens förbättringspotential och möjliga förändringar 

som skulle kunna påverka resultatet. 

 

Generellt sett finns det mycket forskning om matematik och bråkräkning i 

grundskolan. På så vis finns det mycket forskning att tillgå och svårigheterna 

blir därför att göra ett relevant och pålitligt urval. För att kunna påbörja denna 

process behövdes en sökning göras i olika utbildningsdatabaser tillsammans 

med precisa sökord. I samråd med en bibliotekarie valdes sökord och 

sökkombinationer ut för att kunna matcha och svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Flertalet sökningar gjordes och relevant litteratur valdes ut, 

dessvärre minskades urvalet eftersom all litteratur inte var tillgängliga i fulltext. 

Detta bidrog i sin tur till att studien slutligen grundar sig på 14 vetenskapliga 

publikationer varav merparten är hämtade från Eric. En tänkvärd aspekt är att 

studien enbart innehåller en svensk publikation, varav resterande är publicerade 

i länder som Australien, USA och Turkiet för att nämna några. Detta har i sin 

tur bidragit till att resultatet har  ett internationellt perspektiv som inte säkert 

kan appliceras i den svenska grundskolan.  

 

Att läsa, behandla och sammanställa utvald litteratur var en tidskrävande 

process som krävde struktur. För att kunna göra detta på ett lättöverskådligt sätt 

skapades ett kategoriseringsschema. Tack vare kategoriseringsschemat blev 

studiens litteratur mer lätthanterlig och eventuella likheter och skillnader kunde 

tydlig urskiljas. Kategoriseringsschemat var till stor hjälp vid 

resultatskrivningen. Något som uppmärksammades under studiens gång var 

skillnaden mellan hur två individer kan välja att se på en text och förstå dess 

innehåll. Vilket i sin tur ledde till att vi kunde fastna och belysa olika delar av 

en och samma text. På så sätt har detta bidragit till att vi har fått diskutera och 

analysera texterna gemensamt efteråt för att skapa en gemensam bild av textens 

budskap. Med detta i åtanke är det viktigt att tänka på att en oberoende part 

skulle kunna tolka samma texter och fokusera på andra delar av innehållet. 

 

De vetenskapliga publikationer har tillsammans bidragit till en bred 

forskningsgrund vilket möjliggjorde att studiens syfte och frågeställning kunde 

besvaras. Studien anses innehålla pålitlig information som ger studien en god 

reliabilitet. Det vill säga att olika litteratur med olika infallsvinklar ger samma 

resultat och beskriver bråkräkning som ett problematiskt arbetsområde. Något 

som däremot kan ha haft en påverkan på resultatet är att studien inledningsvis 

enbart fokuserade på lärarens perspektiv. En kritisk aspekt blir på så vis att när 

litteratursökningen genomfördes riktades fokus mot att söka efter problematik 

som rörde lärare och deras sätt att instruera, kommunicera, val av metoder och 
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representationsformer. Under studiens gång blev det däremot uppenbart att 

elevernas perspektiv och upplevelser av bråkräkning är en viktig aspekt för att 

kunna kartlägga lärarens utmaningar. Förslagsvis skulle en ny litteratursökning 

genomförts med syfte att inkludera såväl lärare som elevers perspektiv om 

bråkräkning. På så vis är det möjligt att studiens reliabilitet hade ökat 

ytterligare.  Trots dessa kritiska aspekter om studien och dess utformning har 

studiens syfte och frågeställningar besvarats  och bidragit till en ökad förståelse 

och kunskap gällande komplexiteten med bråkräkning i grundskolans lägre 

årskurser. 

5.3 Vidare forskning 
Skolan ska vila på en vetenskaplig grund, det är därför viktigt att såväl lärare 

som forskare fortsätter att undersöka och utveckla undervisningen på ett så 

gynnsamt sätt som möjligt. I takt med att samhället förändras måste även 

förändringar ske i undervisningen, vilket i sin tur leder till att sättet att lära på 

ständigt är under utveckling. Den matematik som många av dagens 

matematiklärare lärde sig är inte densamma som dagens elever ska lära sig, 

vilket i sin tur leder till att fortsatt forskning är en viktig del för att ständigt 

utveckla och förbättra möjligheterna till lärande. 

 

Utifrån studiens frågeställningar skulle vidare forskning inom bråkräkning 

kunna vara att vidareutveckla och tillämpa de resultat som studien bidragit till. 

Genom att utföra en empirisk kvalitativstudie skulle resultatets tillförlitlighet 

och trovärdighet att kunna prövas genom intervjuer där lärarnas undervisning 

analyseras och jämförs med litteraturstudiens resultat. En aspekt som bör tas i 

beaktande är att merparten av resultatet är hämtat från internationella studier, 

och motsvarande forskning i svenska skolor är sällsynt.  
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Att förstå innebörden av själv bråket, 

missuppfattar pga av de saknar förståelse. 

 Vikten av att förklara, 

konkretisera, variera 

upplägget och vara tydliga. 

Variation och avstämning. 

Yearley, S., & Bruce, C. D. (2014). A Canadian 

Effort to Address Fractions Teaching and 

Learning Challenges. Australian Primary 

Mathematics Classroom, v 19(n 4), pp. 34-39. 

Representera, jämföra och storleksordna bråk 

 

Svårt att förstå sambandet mellan nämnare 

och täljare.  

 

 Viktigt att ge eleverna tid 

att reflektera och fundera 

över sin resultat och inte 

gå för fort fram vid ex. 

instruktioner. 

Viktigt att eleverna kan se och redovisa 

sina svar på så många olika sätt som 

möjligt.  

 

Lärare har ofta övertro på 

cirkelmodellen, vilket leder till en 

begränsning i elevernas lärande  

 

 


