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Titel Bråk i matematikundervisningen – vad behöver eleverna för stöd? 

Författare Jasmin Sturesson 

Akademi Akademin för lärande, humaniora och samhälle 

Sammanfattning Bråk i matematikundervisningen är ett moment i matematik som flera 

elever anser är svårt. I denna litteraturstudie kommer jag att undersöka 

vad elever anser är svårt med bråk i matematikundervisningen, samt kolla 

på vad för stöd några författare anser elever behöver för ett bra lärande. 

Matematik är en av grunderna till ett fungerande arbetsliv. Eleverna 

behöver få en ordentlig grund för att kunna uppfylla sina kunskapskrav 

som finns i läroplanen, där det står att eleverna ska kunna identifiera 

naturliga tal och deras egenskaper för att kunna rangordna dem i ordning. 

Något som fungerar för flera av eleverna är att arbeta i grupp eller att få 

arbeta med laborativt material för att kunna se talet tydligt framför sig. 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskningen säger 

om hur elever utvecklar sin matematiska förmåga inom bråk i 

matematikundervisningen, samt vad eleverna behöver för stöd i 

klassrummet. Detta genom att besvara frågeställningarna:  

Vilka svårigheter har eleverna med bråk i matematiken? och Vilket stöd 

behöver elever inom bråk i matematiken? För att kunna besvara dessa 

frågor och uppnå syftet har jag systematiskt sökt och analyserat 

vetenskapliga studier om bråk i matematikundervisningen.  

 

Nyckelord Bråk, förståelse, matematik, stöd, svårigheter 

  

Handledare Annette Johnsson och Bo Nurmi  
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Förord 
Denna studie är en litteraturstudie där jag valt att fokusera på hur elever i grundskolan 

uppfattar bråkområdet inom matematiken. Studien är riktad mot de svårigheter som finns hos 

eleverna. Anledning till att jag valt att skriva om detta är att jag har upptäckt ett 

återkommande problem hos eleverna jag själv har arbetat med. Jag har själv sett matematik 

som ett roligt och intressant ämne men har haft personer i min omgivning som sett det som 

oerhört svårt. Min uppfattning är att med rätt läromedel och stöd klarar alla av 

matematikämnet.  

 

När jag började matematikkursen på Högskolan i Halmstad, hade jag en lärare som hade ett 

intresse för just elevers svårigheter och hur man ska kunna arbeta för att hitta stöd till 

eleverna, vilket har varit hennes forskningsområde.  Jag vill tacka Caroline Nagy som under 

vår matematikkurs satte igång mina tankar kring matematikämnet, och hjälpte mig att se med 

nya ögon på hur det ser ut i verkligheten.  

 

Halmstad 2018 

Jasmin Sturesson 
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1. Bakgrund 
 

I kommande text kommer en beskrivning av vad Läroplanen (2017) framhåller om bråk i 

matematikundervisningen. Vidare definieras elevers inställning till bråk i matematikämnet 

och vad för eventuella svårigheter som kan finnas inom bråk i matematikundervisningen. 

1.1 Introduktion  
 

Matematik är en kunskap som behövs i det vardagliga livet. Många upplever inte matematik 

som stimulerande och finner den svårarbetad. Det är inte ovanligt att vuxna och elever anser 

att de inte kan matematik, vilket i sin tur leder till att de kan få en sämre självkänsla kring just 

matematikämnet. Under vår matematikkurs på Högskolan i Halmstad fick jag uppfattningen 

att flera av mina kurskamrater kände att matematik i sin helhet var svårt. Ett begrepp som 

många hade problem med var just tal i bråkform, både innebörden av talet, men även att 

kunna förstå siffrornas betydelse i sammanhanget. 

 

Genom mina tidigare VFU-perioder, och tidigare arbete inom skolan, har jag märkt av att 

vissa elever har svårt att urskilja ett bråk när det är skrivet på olika sätt. Vid en övning med 

mina elever i årskurs 5–6 under en arbetsperiod där eleverna skulle ringa in vilka bråk som 

var en fjärdedel, hade flera av eleverna svårt att förstå vilka som egentligen var en fjärdedel. 

Då lärare brukar använda en halv och en fjärdedel i sin introduktion av bråk i 

matematikundervisningen fann jag det anmärkningsvärt att inte fler av dessa eleverna har fått 

det med sig i sin inlärningsprocess.  

Jag har funderat en del över den undervisning som jag har sett under mina arbetstillfällen. I 

Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) 

fanns det endast strävansmål för de lägre åldrarna. I läroplan Lgr 11 (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet), är det fortfarande inga specifika mål för 

eleverna i de lägre åldrarna. Så tidigt som i förskoleklass ska läraren hjälpa eleverna att skapa 

ett intresse för ämnet matematik, vilket ska göras genom att eleverna utmanas genom bland 

annat resonemang och att lösa problem. När eleverna senare börjar grundskolan arbetar de 

inte så mycket med bråk i matematikundervisningen: 
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Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga 

och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 

uttrycksformer. Lgr11 (s.57) 

Genom de observationer som gjorts upplever jag att tal i bråkform är ett komplext område 

som kan skapa förvirring och oförståelse för många elever. Matematik är ett ämne som flera i 

min omgivning och flera av mina elever tycker är svårt. Viss forskning och min 

yrkeserfarenhet är att lärare tycker att det är svårt med matematik, detta överförs vid vissa 

tillfällen till eleverna. För att elevernas intresse för matematiken ska utvecklas behöver 

läraren arbeta för att eleverna ska bibehålla sin tilltro till sina egna kunskaper. Enligt den 

forskning som Löwing (2016) arbetat med lyfts det fram att svenska elever har svårigheter 

med bråk, detta är då eleverna har svårt att se bråket som en helhet likt som Erlwager (1973) 

och McIntosh (2010) lyfter fram. 

Arbetets utgångspunkt är att se vad för svårigheter elever har kring matematikundervisningen, 

och vad för stöd pedagogen behöver ge eleverna för en rättvis undervisning, enligt deras 

förutsättningar. 

 

1.2 Styrdokument 
 

I styrdokumenten Lgr11, Skolverket (2017a), finns det inget konkret skrivet i det centrala 

innehållet om vad elever i åk F-3 ska kunna om bråk, det står däremot att eleverna ska få en 

taluppfattning. Ett av målen som finns är: ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen 

kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning” (Skolverket, 2017a, 

s.56). Det står även att eleverna ska ges förutsättningar för att kunna tolka vardagliga och 

matematiska situationer och även att de ska kunna uttrycka detta matematiskt. Målen antyder 

att eleverna ska ges förutsättningar att få kunskap till att utveckla sitt matematiska 

resonemang och att eleverna ska få kunskap för att kunna argumentera på ett logiskt och 

matematiskt sätt. I Lgr 11 går det även att utläsa att eleverna ska få en förtrogenhet till 

matematiska begrepp och metoder. Arbetet med eleverna måste därför ge eleverna utrymme 

till en utveckling där de får möjlighet att utveckla sina förmågor till att bli en samhörighet 
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tillsammans och det genom att prova olika arbetskonstellationer, som grupparbete och arbeta i 

par. 

 

I Lgr 11 tar skolverket upp att: 

”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2017a, s.58).  

I det centrala innehållet i matematikämnet (Skolverket, 2017a, s. 60) lyfts det fram 

kunskapskrav om att eleverna ska ha och kunna visa kunskaper om tal i bråkform, genom att 

kunna dela upp helheter. Genom kommentarmaterialet från Skolverket (2017b) 

(Kommentarmaterial till kursplanen i matematik) kan läraren få stöttning av sin tolkning när 

det gäller innehållet av Lgr11 (Skolverket, 2017a), vilket kan leda till att 

matematikundervisningen blir olika på olika skolor. En avgörande faktor kan vara lärarens 

intresse och ifall läraren anser att det är ett svårt ämne (McIntosh, 2008).   

1.3 Förklaring av begreppet bråk 
 

Bråk i matematikundervisningen kan skrivas och visas på flera olika sätt, det vanligaste sättet 

är 
!
"
. I denna formen kallas a för täljare medan b kallas för nämnare. I denna form kan aldrig 

nämnaren vara noll, däremot är det ett måste att både täljare och nämnare är heltal. När ett tal 

är skrivet på detta sätt kallas det att talet är skrivet i bråkform, samtidigt kan ett tal även vara 

skrivet i blandad form, då kan det se ut på följande sätt 1 $
%
. I denna blandade form står det en 

och en halv, som i bråkform kan skrivas 
&
%
 (McIntosh, 2008). 
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1.4 Vanliga svårigheter med bråk för eleverna 
 

McIntoshs (2008) trycker vid flertalet tillfällen i sin forskning på att en del av de eleverna han 

har observerat, när han varit ute i klassrummet, har svårighet med att se övergången som sker 

mellan heltal och bråktal. Samtidigt menar författaren att det även är en väsentlig kunskap 

som eleverna behöver för att kunna förstå sambandet mellan olika andelar i olika storlekar.  

 

Utifrån McIntosh (2008) har de flesta eleverna lätt för en halv och fjärdedelar, då eleverna 

redan från tidig ålder får träna på att dela upp delar. Ett exempel på detta är fruktstunderna på 

förskolan där de ofta får frågan om halv eller fjärdedel Däremot visar sig svårigheter med 

bråk när eleverna ska lära sig tredjedelar, då är det flera elever som försöker använda sina 

tidigare kunskaper och tror då att de ska dela en halv på två. Då är föremålet de ska dela i tre 

delar. En annan svårighet som inte bara McIntosh (2008) tar upp utan även Erlander (1973) är 

att flera av eleverna har svårt för att förstå att bråk ska ses som en helhet och inte som två 

delar. Erlwanger (1973) styrker i sin text att eleverna inte alltid har en förståelse av nämnaren 

och täljarens betydelse. 

 

Även författaren Tian (2017) understryker i sin artikel att de flesta eleverna som varit med i 

hans observationsstudie har en viss svårighet med att se bråket som en helhet. I sin 

observationsstudie väljer författaren att använda sig av fem olika bråk som eleverna sedan ska 

placera i storleksordning, när studien är genomförd visar resultatet att det är hälften av 

eleverna i en åk 8 som misslyckas när de skall placera dessa bråk i ordningsföljd. De testade 

även på collegestudenter där 33 % lyckades identifiera vilket bråk som var störst. En av 

anledningarna till detta, som Tian (2017) nämner är att eleverna har svårt att se hur stort 

bråket är. Då nämnaren är olika stort på bråken utgår eleverna från storleken, vilket medför att 

de inte ser till bråken i en helhet med både nämnare och täljare. 

 

Hurst och Cordes (2017) trycker vid flera tillfällen i sin artikel på att flera av eleverna som de 

har undersökt har svårt när det kommer till att räkna med bråk. Istället har forskarna sett att 

det för dessa elever fungerar det bättre att räkna med decimaltal än med bråk. De har även 

försökt undersöka skillnaden mellan vuxna och barn när det gäller det matematiska tänkandet, 

då de fått indikationer på att båda grupperna gör misstag inom just bråkräkning, då deras 

elever liksom Tians (2017) har svårt med nämnarens och täljarens innebörd. På grund av detta 
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väljer eleverna i stor utsträckning att räkna ut bråken till decimalform istället då de lättare 

hittar lösningen på problemet. 

 

De svårigheterna som författarna ovan lyfter har gjort att jag vill veta om det finns något 

gynnsamt sätt att hjälpa eleverna med bråk i matematikundervisningen. Ahlberg (2013) 

skriver att elever som har någon form av svårighet inom matematiken, skulle kunna vara 

hjälpta av praktiskt material, men jag har fått uppfattningen att de tycker det är förnedrande 

att använda det material som finns i klassrummet. Det är viktigt att man arbetar för att 

integrera alla elever istället för att segregera oavsett svårighet. 

1.5 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna text är att undersöka vad forskning säger om hur elever utvecklar sin 

matematiska förmåga inom bråk i matematikundervisningen, samt vad eleverna behöver för 

stöd i klassrummet. Jag ska undersöka frågorna: 

Vilka svårigheter har eleverna med bråk i matematiken?  

Vilka stöd behöver elever inom bråk i matematiken?  
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2. Metod 
 

Mitt arbete berör vad forskningen säger om bråk i matematikundervisningen, med ett visst 

fokus på elever och vad de behöver för stöd för att få en rättvis undervisning. I följande del 

kommer jag att redogöra hur min sökning och hur urvalet har gjorts. I följande avsnitt 

kommer jag presentera sökord, söksträng samt en tabell som presenterat likheter mellan 

artiklarna.  

2.1 Litteratursökning 
 

Min studie är en litteraturstudie som har både manuella och systematiska sökningar.  Jag har 

analyserat och granskat sökningarna för att hitta de texter som var väsentliga för min studie. 

Inför min sökning började jag fundera på vilka sökord som var relevanta för min 

frågeställning samt litteraturstudiens syfte. Följande ord ansåg jag var relevanta för studien: 

bråk, grundskola, matematikundervisning och lågstadiet. För att utöka sökningen till studien 

valde jag även att göra en sökning med engelska ord. Då jag fick börja med att översätta eller 

hitta synonymer för att få en liksökning. Sökorden blev fraction, elementary school, 

understanding och mathematic. 

 

 

Till en början i min sökning använde jag mig av sökbaserna ERIC och SWEPUB. Där började 

jag med att endast söka med ett ord, men insåg snabbt att det inte fungerade då det blev en för 

bred sökning och valde då att lägga till flera sökord för att avgränsa sökningen.  Jag började 

Bråk 

 

Fraction 

Grundskola 

 

Elementary school 

Matematikundervisning 

 

Mathematic 

Lågstadiet  

Understanding 
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på sökbasen ERIC där började jag med att söka på ordet fraction. Antalet sökträffar blev då 

37 735 stycken vilket var alldeles för brett, då valde jag att smala av sökningen valde jag att 

addera ordet childrens understandning mathematic och då sänktes antalet artiklar till 130 

stycken.   

 

Den första söksträngen såg ut på följande sätt: Fractions AND Childrens understanding 

mathematic. Denna söksträng gav 130 källor, efter att jag läst tillhörande sammanfattning 

sorterades det ut två artiklar som var relevant för studien. Likt ovan utgick jag till att börja 

med sökordet fraction, då jag ville se hur det ser ut i grundskolans tidigare år då det 

skolformen jag kommer arbeta med. Jag valde att ha en söksträng som berörde yngre elevers 

förståelse. Då valde jag att adderade elementary school som i sin tur gav de 795 stycken 

träffar, efter att jag läst tillhörande sammanfattningar valde jag bort alla artiklar då jag inte 

ansåg det relevant för denna studien. Flera av sökningarna som kom fram handlade om bråk i 

ämnet matematik men det uppkom ingenting kring svårigheter för elever eller något om stöd 

för de som anser att det är svårt.  

 

Den andra söksträngen såg ut på följande sätt: Fractions AND elementary school. Till den 

tredje sökningen hade jag redan under de två tidigare använt mig av ordet fractions. För att få 

en smalare sökning valde jag att lägga till ordet mathematic då jag verkligen ville få fram hur 

det är gällande matematikundervisningen. Den tredje söksträngen såg ut på följande sätt: 

Fractions AND Mathematic. Denna söksträng gav fem träffar. Då någon av dem redan var 

hittade genom tidigare sökningar var det inte en lyckad sökning med nya källor, samt att 

några handlade om matematikämnet i stort, alla fem artiklar valdes bort i denna process. 

 

På sökbasen SWEPUB valde jag att ha samma variant på söksträngar, med den enda 

skillnaden var att jag valde att översätta dem till svenska. Första söksträngen bråk i 

matematikundervisningen gav mig två stycken källor där en var aktuell för min studie, den 

som valdes bort var inriktad på matematikämnet i stort vilket inte fungerade i detta fall. Den 

andra söksträngen: elevers förståelse i matematiken gav 19 stycken källor där två av dem var 

relevanta för studien. De artiklarna som valdes bort handlade om de andra räknesätten och 

valdes då bort. 
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Jag valde även att göra manuella sökningar, detta genom att gå in på en av artiklarna för att se 

vilka källor som författaren använt i sitt arbete. På detta sätt fick jag möjlighet att hitta mer 

fakta som var relevant, både för åldrarnas del men framför allt ämnets.  

2.2 Avgränsningar i urval 
 

När jag fått fram artiklar som fungerade för mitt ämne, började avgränsningen av materialet. 

Avgränsningen genomfördes genom att trycka i Peer-reviewed för att se att avhandlingarna 

och artiklarna blivit kritiskt granskade och är vetenskapliga.  

 

När en intressant artikel hittades började processen med genomläsning av dess abstract för att 

få en uppfattning om artikeln kunde användas i mitt arbete, vilket i vissa fall visade sig inte 

vara relevant fakta, då det vid flera tillfällen handlade om matematikämnet generellt och inte 

om bråk i matematiken, medan vid andra tillfällen visade det sig att artikeln inte handlade om 

bråk inom matematikämnet alls utan om andra saker som överhuvudtaget inte handlade om 

skolan och skolmatematik. När syftet och frågeställningarna valdes, insåg jag fort att det finns 

mycket fakta om det ämnet och visste tidigt att det är viktigt att ämnet gjordes smalare för att 

inte få för mycket irrelevant fakta. De artiklar som granskats har sedan lagts in i en artikelmall 

som gör det ännu mer strukturerat, samt för att få en bild av artikelns innehåll.  

 

Om man ser till sökningen är det svårt att använda generella sökord som matematik eller bråk. 

Dessa ord ger många träffar vilket gör det svårarbetat, då det ofta blir för mycket material och 

ibland material som egentligen inte handlar om ämnet. För att kunna arbeta inom detta 

område behövde det göras avgränsningar i min sökning för att få ett bra sökresultat. I första 

hand granskades min frågeställning för att hitta viktiga nyckelord. Avgränsningarna som 

användes var bråkundervisning och elevernas ålder. När de viktiga nyckelorden var funna 

kunde sökningen efter artiklar börjas. När en eller flera artiklar var funna, som fungerade för 

min studie, lästes deras abstract, för att se en extra gång att de var väsentliga och sedan se 

vilka nyckelord artiklarna hade för att få fram en bra söksträng.  Orden fractions och children 

understanding mathematics, var ord som vid ett flertal tillfällen användes, därför blev 

småningom min söksträng: fractions och children understanding mathematics. När denna 

söksträng togs fram, blev det 130 stycken artiklar och avhandlingar som var relevanta för 

denna studie som sedan bearbetades.  
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Den litteratur som är framtagen till denna studie består endast av vetenskaplig litteratur, för 

att hitta dessa artiklar och avhandlingar skulle artiklarna vara Peer Reviewed vilket innebär att 

de har blivit vetenskapligt granskade av flera olika personer. Under studiens gång provade jag 

flera olika söksträngar och sökord, samt provade med och utan citattecken för att hitta rätt.  

 

Under arbetets gång lästes en del artiklar. Till en början var tanken att alla artiklar skulle 

handla om bråk i matematik för lågstadiet. Tidigt förstod insåg jag att det inte fanns många 

artiklar om just bråk i matematik för lågstadiet. Efter en genomgång av flera av artiklarna 

insågs det att det i större utsträckning fanns artiklar om mellanstadiet upp till 

högskola/college. På så sätt fick jag en översikt kring hur eleverna i de olika stadierna 

uppfattar bråk i matematikundervisningen. Det största problemet inom lågstadiet och 

förskolan är att det inte arbetar med bråk i samma utsträckning som de övriga stadierna. På 

grund av detta valdes det till stor del utgå från mellanstadiet och sedan studera grunderna i 

bråk, då det trots allt används bråk i både förskola och lågstadier. Skillnaden där är att det inte 

kallas bråk i yngre åldrar, istället benämner pedagogerna till exempel Här får du ett halvt 

äpple. Under fruktstunden, eller: Hur många gånger behöver vi dela pizzan för att alla ska få 

en bit. Detta för att leka fram inlärning hos eleverna. Liknande detta exempel tar McIntosh 

(2008) och beskriver i sin bok. Oavsett vilken ålder eleverna i respektive artikel hade, gjordes 

därför en bedömning av artiklarnas relevans i relation till min frågeställning och mitt 

problemområde. Bedömningen gjordes genom att granska artiklarnas resultat, för att se om 

det var tydligt och konkret, samt relevant för denna studie. När avgränsningarna gjorts och 

alla undersökningar var det 10 stycken artiklar som användes i min studie. 

 

Databa

s 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Valda 

källor 

Datum 

ERIC Fractions AND Childrens 

understanding matematic 

peer-review 130 2 5/4-18 

ERIC Fractions AND Elementary school peer-review 795 - 5/4-18 

ERIC Fractions AND Matematic      peer-review 5 - 5/4-18 
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Swepub Bråk i matematikundervisning peer-review 2 1 6/4-18 

Swepub Elevers förståelse i matematiken peer-review 19 2 6/4-18 

 

3. Resultat 
 

I följande del kommer den forskning som hittats att bearbetas. Utgångspunkten kommer vara 

det syftet samt den frågeställning som jag har i detta arbete. Fokus kommer ligga på vilka 

svårigheter forskningen visar att eleverna har med bråk i matematikundervisningen, följt av 

vad för slags stöd eleverna behöver inom området. 
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3.1 Matematiska svårigheter inom bråk 
 

I Fongers (2015) har han gjort en intervjuundersökning med 28 elever från klasserna 1–6. I 

studien vill författaren få en bild av hur eleverna uppfattar bråk i sin matematikundervisning 

och kommer fram till att bråk kan vara svårt att förstå då ett bråk kan skrivas på olika sätt. Att 

lära ut bråk kan också vara avancerat till viss del för lärarna, just för att bråken ser olika ut i 

matematiken. Om en lärare säger ordet bråk i matematikundervisningen finns det flera olika 

bilder av vad bråk egentligen är. Genom att räkna med bråk skapas en förståelse för ämnet 

och en elementär nivå lägger grund till en avancerad nivå i matematiken. Inom förskolan 

används bråk på ett lekfullt sätt genom bl.a. fruktstunder, genom att pedagogerna tydligt 

frågar eleverna vilken del av frukt de vill ha. I dessa situationer tar pedagogerna och använder 

sig av det matematiska språket vilket Fonger (2015) förespråkar i sin studie. När eleverna i 

skolan ska lära sig, försvinner en del av lekfullheten. När eleverna sedan ska utläsa bråk i 

skolan uppstår en förvirring genom att bråk kan skrivas på flera olika sätt, samt att om 

nämnaren är större är det en mindre del i jämförelse med en del som har en större nämnare. 

Författaren skriver att beroende på uppgiftstyp väljer eleverna att gissa sig fram vad bråket 

står för. En situation som beskriver detta väl är när eleverna får en bild framför sig med fyra 

lika stora delar och en del som är dubbelt så stor, då finns det i vissa fall elever som väljer att 

räkna antalet rutor oavsett storlek, då blir det att eleverna gissar vilken siffra som ska vara var 

då de vet innebörden av nämnaren, täljaren och dess funktion. Istället för att skriva 

exempelvis 
$
'
			då	väljer	eleverna	i	vissa	fall	att	skriva	

$
8

 då de anser att det bara finns fem 

rutor på bilden. Fonger (2015 s. 7) menar att i allmänhet försöker elever hitta en förståelse 

genom att hitta sina strategier genom ett resonemang. 

 

Nagy (2017) gjorde en intervjustudie på åtta elever i år 5, där syftet med studien var att 

diskutera med barnen vad de har för förståelse och vad för svårigheter eleverna upplever inom 

bråk i matematikämnet. I sin forskning fann författaren en stor variation gällande hur elever 

uppfattar bråk. Författaren valde att arbeta vidare med elevers förståelse kring bråk i 

matematikundervisningen, vilket hon valde att göra genom en observationsstudie, blandat 

med att hon gjorde vissa övningar med elever från år 1–9. I hennes avhandling trycker hon på 
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att i alla årskurser är det bristande kunskap hos eleverna. Där har hon bland annat skriver om 

progressionen mellan årskurserna, som visar att progressionen inte är speciellt stor mellan 

årskurserna. Nagy (s 104) har kommit fram till att elever oavsett ålder har bristande 

kompetens och stöd inom begreppsutvecklingen i matematikämnet. Författaren (s 104) 

upptäckte även att eleverna behöver en variation mellan att använda redskap och att inte 

använda något redskap i form av laborativt material i sin inlärning. Detta då det är svårt för de 

eleverna som deltagit i hennes studie att släppa det praktiska materialet och få det att fungera i 

deras inlärning. Även Tian (2017) uttrycker hur viktigt det är att eleverna får höra det 

matematiska språket under hela sin skolgång hela vägen från förskola och uppåt. 

 

Tian (2017) likt Nagy skriver om elever med svårigheter. Här beskriver författaren hur han 

har gjort fältstudier som visar att elever i en skola i USA, i high school är det hela 50 % som 

misslyckas med att rangordna tre bråk i storleksordning, även denna studie hade syftet att 

upptäcka vad eleverna har för kunskap samt vad de upplever är svårt med bråk i 

matematikundervisningen. När collegestudenter fick samma uppgift var det endast 33 % som 

kunde identifiera dessa bråk där han kan konstatera att collegestudenterna i denna studie har 

samma problem med att storleksordna bråk som eleverna i high school som är med i studien. 

Denna studie visar att elever/studenter tappar sin förmåga inom bråk i 

matematikundervisningen då de inte tänker på att även bråk används i vardagen. Detta är då 

eleverna redan i en tidig ålder får lära sig att dela på saker, som frukt, tårta, pizza bland annat. 

En av anledningarna till detta, som Tian (2017) nämner är att eleverna har svårt att se hur stort 

bråket är. Då nämnaren är olika stor på bråken utgår eleverna från storleken, vilket medför att 

de inte ser till bråken i en helhet med både nämnare och täljare. Tian (2017) skriver att det är 

en viktig process när eleverna lär sig betydelsen av att dela på saker i deras vardag. Likaså 

menar Tian (2017) att eleverna måste få möjlighet att se likheter och lära sig att se skillnader 

på olika typer av tal, alltså både praktiskt och teoretiskt. Vilket de kan få göra med laborativt 

material. Andra skillnader kan vara storleksordning av heltal inom givna symbolsystem, eller 

storleksordning av decimaltal eller ett bråk för att det ska bli tydligt fler elever att det finns 

likheter mellan de olika räknesätten, som även här Tian (2017) menar kan vara till sin fördel 

med laborativt material. Sveider (2016) gjorde en litteraturstudie som omfattade 188 stycken 

källor kring hur användandet kring laborativt material i matematikundervisningen användes 

inom bråk i matematikundervisningen. I studien lyfter författaren fram att i den litteratur hon 

läst har också elever svårigheter att avläsa vilket bråk som är störst i vissa sammanhang då det 
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finns bristande kunskaper kring nämnarens och täljarens innebörd. Vilket både Nagy (2017) 

och Tian (2017) förklarar att de detekterat som en svårighet när de genomfört sin studie. 

Sveider (2016) studerade vad eleverna i hennes studie ansåg var svårt med bråk i 

matematikundervisningen och förklarade hur de eleverna i studien för svårigheter i att 

förklara vilket bråk som är störst av exempelvis $
&
 och $

9
 där hon lyfter tesen om att det troligen 

är att siffran fyra är större än tre då blir det svårt för eleverna att förstå varför de blir tvärt om 

när eleverna ska arbeta med bråk. 

 

Gabriel et al. (2012) gjorde under sin studie ett experiment med 292 elever, klasserna 4–5 i 

Frankrike och Belgien, där halva klassen fick instruktioner medan den andra halvan skulle 

klara sig själva, syftet med studien var att undersöka hur stor skillnaden var emellan eleverna 

med eller utan stöd från läraren. Denna studie varade i tio veckor med flera olika experiment 

och spel som var kopplade till bråk på olika sätt. I sin studie kom författarna fram till att flera 

av eleverna som inte fick instruktioner hade svårt att förstå innebörden av bråk. Likaså i de 

fall eleverna ska få en rättvis undervisning och fullständig förståelse kring bråk i 

matematikundervisningen behöver de handledning kring ämnet. Liknande studie gjorde 

Doverborg (1985) när hon gjorde ett forskningsprojekt på 275 barn i åldrarna tre-sju år 

gällande vad eleverna kunde innan de fått någon skolundervisning. Doverborg (1985) började 

med att intervjua eleverna med syfte av att få en bild av vilka matematiska begrepp som 

eleverna kunde och hur förskolan kunde arbeta vidare med matematiken. Författaren började 

med att använda almanackan och ordningstal, för att sedan gå vidare till att observera 

eleverna i sin lekmiljö, där författaren observerade att eleverna gång på gång använde sig av 

räkneord i sin lek, framförallt kring mängd på saker de använde. Efter sin studie insåg 

Doverborg att eleverna har räkneorden med sig men läraren behöver finnas som ett stöd för 

att kunna medföra elevernas förståelse kring begreppen för en fortsatt förståelse i 

skolundervisningen. 

 

Fuchs et al. (2015, s 20) skriver om dokumenterade svårigheter inom 

matematikundervisningen. Studiens syfte var att författarna skulle få en bild av vad eleverna 

hade svårt för inom matematiken där just bråk var en stor del. Författarna gjorde sina studier 

under många år på flera olika skolor. En av dessa är en form av intervjustudie som varade i 

tolv veckor med 2–4 elever åt gången där eleverna fick olika uppgifter både för att forskarna 
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ska få en bild av vad eleverna kan. Samtidigt för att eleverna ska kunna få det stödet de 

behöver för att klara av bråk i matematikundervisningen. Författarna lyfter i deras studie fram 

hur stor skillnaden är mellan elever med dokumenterade svårigheter och de som inte har 

svårigheter, samt hur mycket stöd eleverna behöver i olika situationer. Där trycker de på att 

bara för att en elev har inlärningssvårigheter innebär det inte att eleven är mindre kunnig, utan 

att eleven istället kräver stöd för utveckling, vidare att det är viktigt att vara tydlig med detta 

till eleverna för deras lärande. Kinnunen och Tunryd (2006, s 33) skriver om elevers 

uppfattningar av bråk. De tar upp att detta problem har funnits en längre tid, vilket är en viktig 

del för att förstå elevers funderingar kring bråkundervisningen. I deras undersökning var 

syftet att eleverna själva skulle bestämma hur de ville skriva sina matematikuppgifter, för att 

få en bild av vad eleverna har för bild hur eleverna i första hand väljer att skriva bråk i 

matematikundervisningen. Många av eleverna valde att skriva i decimalform och procentform 

när de skulle jämföra bråk, vilket var en strategi som fungerade för dessa elever. Det är en sak 

som man kan återkoppla till Tian (2017) och hans studie som nämndes ovan när 

collegestudenter hade svårt att identifiera bråken. Liksom Nagy (2017) trycker på att hon ser 

svårigheter för eleverna att kunna se skillnaderna på nämnarna. 

 

I alla studierna ovan beskriver författarna vad eleverna tycker är svårt i skolan, samt vad de 

har upptäckt under sina studier. Alla författarna har en uppfattning av att eleverna tycker det 

är svårt med skillnaderna på nämnaren och vad täljaren egentligen har för värde, vilket 

författarna anser är grunden till mer lärande. Flera av artiklarna tar upp att eleverna har svårt 

vad siffrorna innebär i relation till varandra vilket gör det svårt att förstå innebörden.  

 

3.2 Hjälp och stöttning 
 

Nagy (2017) lyfter i sin avhandling att flera elever runt om i skolorna behöver extra stöttning i 

form av exempelvis laborativt material arbeta i grupp, eller arbeta enskilt i ett rum. Helt 

beroende på vad eleven önskar och behöver. Både Tian (2017) Kinnunen och Tunryd (2006, s 

35) förklarar tydligt att för den elevgrupp som de har gjort sin studie på fungerade det bäst när 

eleverna får arbeta två och två för att de ska kunna stötta varandra och lära av varandras 

erfarenheter. På detta sätt lär sig eleverna att kritiskt tänka och lösa sina problem. Då de anser 

att det är en faktor som skulle kunna öka elevernas förmåga inom matematik.  



Jasmin Sturesson 
1996-01-21-xxxx 

Grundlärare F-3 
Ingång HT15 

 18 

Ett förslag som Nagy (2017) beskriver i sin text är att använda sig av ett så kallat flippat 

klassrum, som innebär att lärarna spelar in sitt material och lägger ut på en plattform som 

eleverna har tillgång till. Genom att ha inspelade lektioner kan det även bli lättare för elever 

som har det svårt med lärarbyte. Lärarbytet kan försvåra elevernas progression vilket förstör 

ifall läraren behöver vara borta en längre tid. Tian (2017) skriver om hur elever med olika 

behov ska kunna komma åt material för att senare kunna återkoppla till lärarnas 

genomgångar. Likaså skriver Nagy (2017, s 95) att det är bra med praktisk övning och 

grupparbete. Genom detta får eleverna en tanke av hur man kan tänka kring olika delar. 

Gabriel et al. (2012) förklarar i sin artikel hur de väljer att organisera grupper i deras studie. 

Studien är från flera olika skolor, då det från varje skola kommer några representanter. Detta 

är då författarna vill ha en fungerande gruppdynamik som medför att alla elever får bra 

inlärning av bråk. Precis som både Nagy (2017), Tian (2017) och Kinnunen och Tunryd 

(2006) menar författarna att gruppdynamiken är viktig för ett fungerande lärande, utifall 

gruppen som jobbar inte har en bra gruppdynamik är det vissa gånger svårt för eleverna att 

fungera ihop. Det kan vara allt ifrån att eleverna inte kan samarbeta till att någon elev blir 

retad av olika anledningar, detta är något som läraren har ansvar för att se så att det fungerar 

och att alla elever får en bra och fungerande skolgång, vilket de understryker gäller oavsett 

lektionstillfälle. Skillnaden som Gabriel et al. (2012) tar upp jämfört med de andra är att de 

anser att större grupper än två och två är bäst. De vill gärna ha omkring tre – fem i varje 

grupp. Likaså förklarar författarna i de olika artiklarna att eleverna behöver en lekfull 

inlärningsprocess för det bästa lärandet. Med handledning från lärarna. Gabriel et al. (2012) 

förklarar i sin studie hur de använder spel som Black Jack där eleverna i spelet får addera 

olika bråktal med varandra, memory där eleverna får para ihop olika symboler och bilder med 

varandra för att vinna, där pedagogen även kan välja att eleverna får räkna ut hur många delar 

var de har samlat ihop och även leka för att nå ett fungerande lärande för eleverna. De anser 

att både lärare och elever behöver vara aktiva för att sedan få den korrekta 

inlärningsprocessen för den elevgrupp som de har undersökt. 

Sveider (2016) tog i sin studie upp flera olika metoder som fungerar för de eleverna som varit 

med i hennes studie. En av de sakerna som författaren trycker tydligast på är del av antal, som 

är en begreppsmetod som till viss del liknar del av helhet, där eleverna kan använda laborativt 

material för att dela upp klossar eller andra material för att få en tydligare bild av hur stort 

bråket är. Det som Sveider (2016) lyfter angående det laborativa materialet är att eleverna 
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både kan arbeta med konkret material, även bilder, kort eller liknande beroende på vad som 

fungerar bäst för den enskilde eleven. Alla elever är sin egen individ vilket gör att alla elever 

behöver olika material. En del elever behöver inte det laborativa materialet, vilket Nagy 

(2017) nämner i sin studie. Tian (2017) skriver även att man inte ska tvinga eleverna till att 

använda sig av material utan istället ge dem möjligheten att välja själva. Som Doverborg 

(1985) också menar på att matematik ska vara lättsamt och lekfullt för eleverna då det ger den 

bästa inlärningsprocessen. 

 

 

4. Diskussion 
 

I följande del kommer jag att diskutera kring den metod och det resultat som forskarna tagit 

fram i sina studier, där jag kommer med kritiska ögon se likheter och olikheter. 

 

4.1 Metoddiskussion 
 

De sökningarna som jag gjorde på ERIC, Swepub kring bråk i matematikundervisningen 

kände jag blev väldigt mycket till att börja med, då mina söksträngar gav väldigt många 

artiklar och jag fick smalna av sökningen för att få den som fungerade bäst för mitt arbete.  

 

I min studie kan man diskutera kring eventuella svagheter. De svagheter som kan finnas i 

denna studie är att flertalet av artiklarna är från det senaste decenniet, det är bra om det skulle 

finnas lite mer från historien med bråkräkning. Jag har försökt blanda mellan äldre och nyare 

artiklar och avhandlingar. I min mening är det bra då de äldre artiklarna ger en bild av 

bakgrund, och när jag granskat artiklarna är det ungefär samma form av svårighet eleverna 

har nu som då.  
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4.1.1 Datainsammling  
 

För att få fram relevanta källor använde jag manuella sökningar, då började jag med att söka 

upp en avhandling som en av mina före detta lärare Caroline Nagy skrivit där jag såg vilka 

nyckelord hon använt. Jag gick även in på Tian (2017) för att se vilka ord hen använt, vilket 

hjälpte mig att få struktur på min sökning. De olika resultaten jag tagit fram i min resultatdel 

kommer från mina systematiska sökningar i Swepub och ERIC. Där tre är från Swepub 

medan de andra är framtagna från ERIC. Av den anledningen har jag flera som är från olika 

länder, vilket kan ses som kritik för denna studie. Med hjälp av denna forskning från de olika 

länderna känner jag att jag fått möjlighet att vidareutveckla mina kunskaper i 

matematikämnet. Utifrån min systematiska sökning fick jag olika artiklar där deras abstract 

kändes som relevant för mitt arbete, som jag laddade ner i full text från databaserna Swepub 

och ERIC för att kunna gå in på djupet kring bråk i matematiken. Ahrne och Svensson (2015, 

s. 245) uttrycker att det är viktigt för ett arbete att man tydligt dokumenterar 

tillvägagångssättet samt i de fall det uppstått några problem.  

 

För att få fram det mest relevanta för min studie valde jag att översätta ämnets centrala 

begrepp. Barns förståelse av matematik översatte jag till Children understanding mathematics 

detta för att göra sökresultaten relevanta. När sökningen börjat, började tankarna kring vilka 

åldrar jag skulle fokusera på och efter noggranna funderingar valde jag att vidga mina vyer 

och då fortsätta med äldre elever, från en av artiklarna handlar det om collegestudenter, detta 

då jag fick en klar bild över hur elevers problem med bråk i matematikundervisningen ser ut 

samt om det fortsätter högre upp i åldrarna. Mina söksträngar är systematiskt framställda då 

jag började med orden fraction elementary school, för att sedan lägga till ord som kunde 

avgränsa eller bidra till mitt resultat. Detta då jag ville få en bild av vad personer i skolor 

anser är bra eller mindre bra med olika former av bråk. Detta är en viktig del som går att följa 

genom sökningarna som har sin ståndpunkt i mitt syfte och frågeställningar. 

 

Jag först har sökt, samlat in och bearbetat den funna empirin med en utgångspunkt i mitt syfte 

och mina frågeställningar. Denna sökning gjordes för att nå en så hög validitet som möjligt 

och därefter undersökt vad dessa forskare anser är en bra undervisningsmetod för att 

tillgodose alla elevers behov. Jag har därefter arbetat fram en relevant empiri för bearbetning, 
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har jag på detta sätt fått möjlighet att svara på mina frågeställningar, vilket Bjereld, Demker 

och Hinnfors (2009, s 113–115) skriver i sin bok skapar en hög validitet.  

 

4.1.2 Bearbetning av funnen data 
 

Utifrån de söksträngar jag använt mig av vid min systematiska sökning och min manuella 

sökning som jag hittade via Caroline Nagys licentiatavhandling fick jag flera olika forskare 

och flera olika studier att undersöka. Jag valde att titta i Nagys referenslista för att hitta 

relevanta källor som handlade om ämnet i min studie.  Under min bearbetning av det material 

jag funnit valde jag att lugnt och stilla ta mig an en studie i taget för att få med alla viktiga 

delar i varje artikel. Jag valde att i texterna markera varje del jag tyckte var intressant för min 

studie, följt av att jag översatte de delarna i den mån jag kunde.  Jag gjorde en djupdykning i 

varje men några var mer intressanta och relevant att än andra. När jag läst en artikel försökte 

jag att sammanfatta vad jag kommit fram till i den studie jag läst, och få fram hur viktig 

egentligen artikeln var för studien. Vilket jag till stor del valde att göra muntligt för mig själv 

då det är en fungerande process för mig. Det var under denna process jag kunde sammanställa 

om det egentligen var bra material jag hittat för min studie. När jag läst och fått ut det jag 

ansåg var viktigast i arbetet valde jag att skriva en artikelöversikt för att hitta likheter mellan 

de olika artiklarna, utifrån syfte, metod och resultat. I vissa artiklar var det svårt att hitta något 

tydligt resultat, då fick jag läsa om artikeln igen för att hitta vad författarna ville få fram.  

 

Vidare valde jag att kategorisera de olika artiklarna och försökte skapa rubriker där artiklarna 

gick in. Ahrne och Svensson (2015, s, 246) skriver att ge rubriker med ett analytiskt innehåll 

är ett viktigt redskap för resultatredovisningen. Genom att jag kategoriserade de olika 

artiklarna kunde jag lättare få in artiklarna i de olika rubrikerna jag ville använda, samt att jag 

kunde se om jag svarat på de frågorna jag ville undersöka. Inledningsvis framkom det två 

kategorier som uppkom vid granskning av material och frågor som jag tidigt såg fungerade till 

de artiklarna jag hittat. Slutligen hade jag fått fram artiklar jag kände fungerade för detta 

arbete. De kategorierna jag valt användes som underrubrik i resultatavsnittet. 

 

I min bearbetning av resultatdelen arbetade jag med en kategori i taget för att få en tydlig 

struktur i arbetsprocessen. Under denna del av arbetsprocessen fördjupade jag mig åter i de 
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artiklarna som jag funnit under denna kategori för att få en djupare förståelse. Jag försökte i 

ett fördjupande arbete av artiklarna finna likheter och skillnader för att ställa empirin i relation 

till varandra, vilket Dimenäs (2007, s. 98–102) utrycker att en litteraturstudie utgår ifrån. 

 

4.2  Resultatdiskussion 
 

I min litteraturstudie har jag tagit del av forskning som använder grupparbeten för att eleverna 

ska få en ökad självsäkerhet inom bråk i matematikundervisningen. Både Nagy (2017), 

Gabriel et al., (2012) och Kinnonen och Tunryd (2006) talar om hur viktigt det är att eleverna 

får en trygghet i sin bråkräkning. Där hävdar dem både att eleverna ska få en tidigare 

förståelse och att de ska få möjlighet att jobba två och två eller i mindre grupper för att kunna 

hjälpa varandra till en bra och stabil lärprocess. Jag har inte tagit del av någon studie som 

visar på motsatsen. Detta jag anser till viss del bekräftar Fuchs et al., (2015) diskussion om 

vilket stöd eleverna behöver, att det är viktigt att eleverna känner sig trygga i sitt lärande. 

 

Av de artiklarna var det flertalet av artiklarna som tryckte på samma del av vad eleverna har 

för svårigheter kring bråk i matematikundervisningen.  Alla dessa artiklar tolkade jag som att 

de hittat samma sorts svårigheter oavsett vilken form av studie de gjort. Artiklarna Nagy 

(2017), Kinnonen och Tunryd (2006), Fonger (2015), Sveider (2016) samt Tian (2017) 

trycker alla på att eleverna i deras studier har svårt med att identifiera bråkets betydelse i olika 

sammanhang. Där de i sina studier upptäckt att eleverna haft svårt med skillnaderna kring 

täljare och nämnare. Vilket alla författarna trycker på är en väsentlig del kring bråk i 

matematikundervisningen. 

 

Författarna Doverborg (1985), Nagy (2017) och Sveider (2016) skriver alla att det viktigaste 

de kan se kring matematikundervisning i sin helhet är att eleverna ska ha roligt när de lär sig. 

De menar på att lek är det lättaste sättet för eleverna att tillvarata nyfunnen kunskap då de 

kopplar ämnet till en rolig undervisning och ger läraren möjlighet att visa att matematik inte 

varje gång behöver vara att sitta med matematikboken utan kan även vara lek. 

 

Den problematik som lyfts fram i bakgrund och som bekräftats i ovanstående resultatdel är 

elevers och studenters avsaknad av att kunna läsa av ett bråks betydelse. Nagy (2017) 
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Kinnunen och Tunryd (2006) och Tian (2017) trycker alla på att eleverna behöver en större 

kompetens kring täljare och nämnare för att kunna utläsa dess betydelse. Likaså skriver Fuchs 

et al., (2015) och Fonger (2015) att bråkräkning behöver vara roligt för att eleverna ska få de 

förutsättningarna som krävs för en rättvis utbildning, och därmed få rätt förutsättningar att 

kunna nå vad som krävs i skolverkets (2017a) kunskapskrav. En annan svaghet man kan se är 

att några av artiklarna handlar om både grundskola och college. Jag anser att artiklarna är 

viktiga för denna studie, då det är viktigt att se de olika nivåskillnaderna hos eleverna, samt 

hur stor skillnad det är, beroende på var eleven befinner sig. I denna studie kan man få en bild 

av att dessa matematiska svårigheter inte är lokala utan även globala, vilket jag upptäckte 

genom att hitta relevant fakta på ERIC. 

 

5 Slutsats och implikation 
 

Det jag av min litteraturstudie fått fram är en uppfattning av att många elever, oavsett diagnos 

eller inte har svårigheter kring nämnarens och täljarens betydelse och att eleverna har svårt att 

identifiera bråkens storlek i flera olika situationer. För flera av eleverna fungerar det bättre om 

de får arbeta i grupp och diskutera kring sina tankar i ämnet, och flera av eleverna har haft 

hjälp av laborativt material där de kan laborera kring sina tankar för att förstå innebörden av 

bråket. I skolmiljön finns det i många fall material för eleverna som de kan använda, som 

lärare vet läraren inte om eleven har möjlighet att få material hemifrån för fortsatt träning. Här 

menar McIntosh (2008) att eleverna ska få rätt förutsättningar för att klara av bråkräkning från 

skolan, och att alla elever ska få möjlighet att lära sig att använda bråk i 

matematikundervisningen.  En utveckling till denna studie skulle vara att ta fram ett material 

som fungerar att använda gång på gång i elevernas inlärningsprocess, och därmed hjälpa 

elever med olika matematiska svårigheter.  
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6 Bilaga 1 

Författare Hjälp och stöttning Matematiska svårigheter klass Antal elever 

Doverborg, E. (1985). X  Åldrarna 3–7 år 275 

Erlwanger, S. H. 

(1973). 

 X  ? 

Fonger, N., Tran, D., 

Elliott, N. (2015). 

X  Grade 2–6 ? 

 

Fuchs, S. L., Malone, 

S, A., Schumacher, F, 

R., Nemkung, J., & 

Wang, A. (2015). 

 X Åk 5 ? ? 

Gabriel, F., Corché, 

C., Szucs, D., Carette, 

V., Rey, B., & 

Content, A. (2012). 

X 2 grade 4–5 292 

Hurst, A. M., & 

Cordes, S. (2018). 

 X 6–8 ? 

Kinnunen, J. & 

Tunryd, R.  (2006). 

åXX  

X 
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88 

Nagy, C.  (2017). X X X  Åldfd. lärare 1–16 år ? ? 

Sveider, C. (2016). X 
ss 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ss Årskurs 4 - 6sssss 

? ? 

Tian, J. & Siegler, S. 

R. (2016). 

X X åk 3-college ? 
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