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Sammanfattning Vissa elever anser matematik är svårt och tråkigt. Elever både i yngre och 

högre åldrar visar otillräckliga kunskaper vid inlärningen av tal i 

bråkform, vilket är ett mönster som fortsätter i skolorna. Syftet med 

studien var att ta reda på vad forskning säger om elevers svårigheter med 

och missuppfattningar av tal i bråkform, användningen av del av helhet 

och antal och hur tal i bråkform representeras. Resultaten visar att elever 

har svårigheter med vissa delar inom tal i bråk och uppfattningen av del 

av helhet. Den visar också att det finns olika representationer som gynnar 

eleverna. För vidare studier inom detta område föreslås djupare inriktning 

på vad det är som påverkar elevernas brister, vad som kan göras i tidig 

ålder samt hitta nya metoder, modeller och representationer som gynnar 

elever lärande inom matematik. 

Nyckelord Missuppfattningar, representationer, svårigheter och  tal i bråkform. 
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Förord 

Matematikkunskaper är en av de många kunskaper som behövs för att klara det vardagliga 

livet. Matematik kan upplevas som svårt och tråkigt för en del elever, vilket kan leda till de 

eleverna känner att de är dåliga på matematik och inte förstår någonting. Detta var en välkänd 

känsla som uppstod när vi själva läste matematikkursen på Högskolan i Halmstad. Där vi likt 

många andra kursdeltagare kände att tal i bråkform var svårt att både förstå och ta in. En del 

observationer som genomförts ute på VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) är att en del 

elever har svårt för storleken av tal i bråkform samt del av helhet och antal. Vi såg vid ett 

tillfälle ett exempel på undervisning som verkade underlätta för elevernas inlärning av tal i 

bråkform då de använde laborativt material. Laborativt material innebär bland annat 

användning av ”tårtbitar/pizzor” som går ut på att eleverna får en cirkel i papper som de ska 

dela in i lika stora delar genom att vika/klippa i papperscirkeln. Genom dessa observationer 

som gjorts samt känslan vi själva upplevde när vi läste matematikkursen på Högskolan i 

Halmstad blir det tydligt att tal i bråkform är ett komplicerat område inom matematik och 

svårt för en del elever att få grepp om. Det som ofta ställer till för en del elever är de tror att 
1

10
  

är större än 
1

4
 då talet tio är större än fyra, vilket innebär att en del elever utgår ifrån de 

naturliga talen. Detta blev grunden till att matematik valdes som ämne för denna uppsats, med 

inriktning tal i bråkform och hur bråk representeras för eleverna. Arbetet har fördelats på så 

vis att Johan har tagit den största delen av läsning av det insamlade materialet och Erica har 

haft ansvar för strukturen på arbetet och för det framåt genom noggrann planering om vad 

som sker de olika dagarna. 

 

Examensarbetet 1 har inneburit en personlig resa för oss båda där vi tacklat motgångarna 

tillsammans och glatts åt våra framgångar. Den största progressionen vi båda upplevt mellan 

tidigare kurs på Högskolan i Halmstad och examensarbetet 1 har fått oss att tvivla på våra 

förmågor att lyckas. Vi känner en enorm lycka och tacksamhet till alla som på olika vis stöttat 

oss och bidragit så vi tagit oss framåt i arbetet. Till Caroline Nagy och Mattias Rundberg, tack 

för ert engagemang och tålamod i att svara på våra frågor trots ni varken är våra handledare 

eller lärare för kursen. Sist men allra viktigast vill vi tacka våra familjer för att ni alltid finns 

där och ställer upp. Tack för att ni visar att det finns ett liv utanför studierna. Ett särskilt tack 

till Robin som varit otroligt tålmodig med sin sambo Ericas frånvaro.    

Halmstad 1/6 2018 

Johan Bengtsson och Erica Månsson 
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Bakgrund 

De allra flesta människorna kan nog minnas när tal i bråkform introducerades på lågstadiet i 

matematikämnet, vilket ofta skedde i samband med multiplikation, division och diverse 

algoritmer. McIntosh (2008) lyfter fram att för en del elever blir tal i bråkform en av de första 

stora motgångarna som kan leda till att en del elever kan uppfatta matematikämnet som svårt. 

Tal i bråkform kan uppfattas som nytt eller i sin helhet främmande för en del elever vilket 

skulle kunna bero på att vi till vardags uttrycker oss i andra termer än när det kommer till hur 

lärarna uttrycker sig i matematiska sammanhang. Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11), som reviderades 2017, anger en rad olika 

förpliktelser lärare måste förhålla sig till gällande att stimulera elevernas lärande och 

nyfikenhet (Skolverket, 2017). Lärarna i skolorna har ett ansvar att bygga upp elevernas tillit 

till sin egen förmåga och få dem att känna att de klarar av de kommande uppgifterna i skolan. 

Det innebär att lärarna måste ha i åtanke att alla elever har olika förutsättningar för 

inlärningsprocessen, inte bara på skolnivå utan även på grund av olika faktorer som kan 

påverka i hemmen, exempelvis engagemanget hos föräldrarna. Lärarna har då ett ansvar som 

innebär att anpassa undervisningen och ge eleverna stöd där de befinner sig i sin utveckling 

(Skolverket, 2017). Det är då viktigt att läraren har detta i åtanke vid planeringen av hur tal i 

bråkform bör introduceras för eleverna. Vidare används tal i bråkform i samtal i större 

utsträckning än vad elever tror. Genom att en av eleverna frågar sin klasskamrat om de kan 

dela på ett äpple uppstår likadelning av äpplet som kan beskrivas med hjälp av tal i bråkform. 

Det är då viktigt i det läget att läraren synliggör det för eleverna och talar om för dem att 

eleverna arbetade med likadelning som ingår i tal i bråkform (ibid). 

  

I Lgr 11 i det centrala innehållet står det vad eleverna ska få undervisning inom för olika 

områden i varje ämne i de olika årskurserna. 

  

Centrala innehållet i F-3 och 4-6 i Lgr11 anger angående tal i bråkform i matematik att: 

Årskurs F-3: 
Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt 

hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras 

användning i vardagliga situationer. De fyra räknesättens egenskaper och samband samt 

användning i olika situationer. 
  
Årskurs 4-6: 
Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. 
Rationella tal och deras egenskaper.  



Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform (Skolverket, 2017, s. 

57-62). 

  

Läroplanen specificerar inte metoder och upplägg, vilket ger lärarna möjlighet att själva tolka 

hur undervisningen ska gå till i klassrummet. Skolan ska arbeta för att varje elevs kunskaper 

ska utvecklas och gynna individen till att bli en del av samhället, men även gynna till vidare 

kunskaper eller utbildning (Skolverket, 2017). Ändå kan ett mönster ses att en del elever inte 

får med sig tillräckliga kunskaper om tal i bråkform (McIntosh, 2008). 

Centrala begrepp 

De centrala begreppen som behandlas i denna litteraturstudie är tal i bråkform, 

representationer, svårigheter och missuppfattningar. Nedan följer förklaring för varje centralt 

begrepp. 

 

Tal i bråkform 

Det första begreppet tal i bråkform är kopplat till studien på så vis att det är 

undervisningsområdet tal i bråkform som studerats. Det görs ibland olika gränsdragningar 

kring vad tal i bråkform innefattar. I de vidaste definitionerna ingår allt på formen täljare och 

nämnare, separerat av ett bråkstreck, till exempel 0,7/1,9, 10/-3 och π/4. Det engelska ordet 

”fraction” avser ofta denna vida definition. Vi begränsar oss dock till tal där både täljare och 

nämnare är positiva rationella tal, då detta vanligtvis är vad som behandlas i årskurs 1–3. 

Positiva rationella tal innebär att positiva tal är heltal som är icke-negativa och som är större 

än talet noll, heltal från noll och uppåt (ex: 0, 1, 2, 3, 4, …). Rationella tal, även kallat 

mätbara tal, består i detta fall av enbart hela tal. Ett bråktal är uppbyggt av minst tre positiva 

heltal, som då betecknas som täljare, nämnare och kvot (T/N=K). Nämnaren betecknar hur 

stor andelen är. Täljaren i sin tur är det begrepp som förmedlar hur många andelar som finns. 

Kvotet ,som engelskans quotient innebär att relationen mellan bråkformen och resultatet visas 

(McIntosh, 2008). 

 

Representationer 

Att tala om och arbeta med tal i bråkform kräver att de uttrycks genom någon form av 

representation. Representationer innebär att det finns en rad olika vis hur lärare och 

elever  för att på olika sätt åskådliggöra olika bråk. Det vill säga att i denna studie är ordet 



representationer bundet till olika representationer som visas inom tal i bråkform, exempel på 

representationer är ritade areamodeller som kvadrater, rektanglar och cirklar både analogt och 

digitalt, tallinjen, laborativt material så som olika bägare, olika fysiska objekt och variation av 

representationer som nämns ovan. Tallinjen är en av representationerna där tallinjen är en 

linje med markerade streck som var för sig motsvarar ett tal, i detta fall kommer endast 

positiva heltal att kopplas till tallinjen. Dock kan tallinjen både innefatta negativa (-1, -2, -3, 

...) och positiva tal, exempelvis en termometer. McIntosh (2008) menar att en del elever har 

svårt att se och förstå olika representationer av tal i bråkform som del av en helhet. Lärare kan 

då använda sig av olika laborativa material så som bråkmatta, bråksnurra, bråkkvadrater med 

mera. Dock om eleverna ska förstå och använda sig av olika representationer och dess 

samband är det relevant att inlärningen av olika representationer presenteras på ett varierande 

samt vardagligt vis. Detta styrker Heiberg Solem, Alseth och Nordberg (2011) genom att 

poängtera att eleverna behöver röra sig mellan de olika representationerna och inte bara 

koppla tal i bråkform till endast en av dem.  

 

Svårigheter 

Begreppet svårigheter används i föreliggande studie som kopplat till elevers problematik med 

tal i bråkform. Till exempel förekommer det att elever som enkelt kan dela in en cirkel i 

fjärdedelar, inte vet hur de ska göra om de istället får en rektangel att dela. En annan vanlig 

svårighet är att korrekt placera tal i bråkform på en tallinje. Enligt Lindegren, Welin och 

Sönnerhed (2012) finns det en del kritiska punkter i progressionen av förståelsen för tal i 

bråkform. För att undvika att svårigheter kan uppstå hos eleverna bör lärarna vara medvetna 

om dem och lyfta fram dem i undervisningen. Elevers förståelse för tal i bråkform är en 

process som vidgas och fördjupas ju mer eleverna utsätts för dessa tal. En del elever behöver 

bli säkrare på att relatera bråkuttryck till en helhet. Jämfört med naturliga tal representeras tal 

i bråkform av minst tre matematiska symboler, täljare och nämnare, samt bråkstrecket mellan 

täljare och nämnare. Bokstaven a betecknar täljaren som består av en del; bokstaven b som 

betecknar nämnaren som står för helheten, men framställs för eleverna som ett positivt heltal. 

Bråktal består grundläggande av tre matematiska symboler, men kan bestå av många fler. 

Exempelvis innefattar bråktalet ⅓ tre symboler och 10/20 innefattar fem matematiska 

symboler. Detta kan leda till att en del elever tolkar bråkuttryck som två naturliga tal som är 

helt oberoende av varandra, vilket kan påvisa att de eleverna saknar förståelse för täljarens 



och nämnarens innebörd och sambandet mellan dem (Lindegren et al., 2012). 

 

Missuppfattningar 

Med begreppet missuppfattningar menas det att det finns en del kända missförstånd när vi 

arbetar med tal i bråkform. I denna studie är ordet missuppfattningar bundet till 

missförstånden som sker vid inlärningen av tal i bråkform, till exempel att eleverna får 

felaktiga föreställningar vid inlärningen av tal i bråkform. Till exempel kan elever tro att en 

tiondel är större än en fjärdedel, eller att en fjärdedel av till exempel en rektangel måste ha en 

viss form och placering. I dagens skola används uttryck som ”två av tre väljer, fem av åtta 

använder, del-av och en fjärdedel av eleverna klarade inte” (McIntosh, 2008). En kvart är ofta 

sammankopplad med tid och kopplingen till en fjärdedel är inte en självklarhet för en del av 

eleverna, vilket därmed behövs förklaras. Till vardags används uttrycken ”ta halva bananen”, 

“dela pizzan i fyra delar” eller “det är en bråkdel av” där innebörden inte alltid är en exakt 

uppdelning i lika stora delar. Likadelning är en del av grunden för att förstå tal i bråkform, 

vilket innebär att det måste lyftas fram i undervisningen (Bergius, 2011). Bergius (2011) 

menar även att bråkuttryck användes mer frekvent i vardagsspråket förr i tiden. Då uttrycktes 

och mättes avstånd i fjärdedelar av en mil och resenärerna kunde då uppleva en känsla för 

olika avstånd i mindre delar. Storheter uttrycks numera i decimalform som exempelvis 50 

centimeter och 1 meter, 200 gram och 2 kilo och så vidare, vilket kan vara en orsak till att tal i 

bråkform i dagsläget är så komplext och svårt för en del elever (ibid). 

 

Problemområde, syfte & frågeställningar 

Många elever har svårt för tal i bråkform, och missuppfattningar inom detta område är 

vanligt, särskilt i de lägre årskurserna. För att lära ut tal i bråkform är det nödvändigt att lärare 

själva har goda kunskaper om tal i bråkform, för att kunna sätta in begrepp och aktiviteter i ett 

större sammanhang (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg, 2011). I undervisningen om tal i 

bråkform är representationer särskilt viktiga, då varierad och genomtänkt användning av 

representationer är nödvändig för att utveckla förståelse för bråk. Lärare behöver därför 

särskilt kunskap om fördelar och nackdelar med olika representationer. 

 



Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att sammanställa vad forskning säger om representationers betydelse för 

undervisning i och lärande om tal i bråkform i årskurs 1–6. För att mer precist undersöka detta 

har två frågeställningar formulerats: 

–      Vilka svårigheter är enligt forskning förknippade med olika representationer av tal i 

bråkform? 

–      Vilka möjligheter för lärande är enligt forskning förknippade med olika 

representationer av tal i bråkform? 

 

Metod 

Detta avsnitt presenterar tillvägagångssättet samt den metod som använts för insamlandet av 

det empiriska materialet. Databaserna som använts har såväl nationell och internationell 

forskning. För att få ett så brett utbud av empiriskt material har bredare sökningar i 

databaserna gjorts för att få en inblick i vad som finns. Efter att de breda sökningarna 

genomförts har systematiska sökningar gjorts i SwePub och ERIC, samt att manuella 

sökningar har genomförts för att få ett mer fördjupat material. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av hur analysen av materialet har gått till.  

 

Datainsamlingsmetod 

Insamlingen av empirin hade utgångspunkten att genomföra sökningarna i två olika databaser: 

SwePub och Educational Resources Information Center (ERIC). De två databaserna har en 

rad olika extra tillval som kan användas som hjälp för att få fram de mest relevanta materialen 

för denna studie. “Peer-reviewed” var ett sådant extra tillval och det gjorde att sökningarna 

resulterade i att endast refereegranskade texter visades. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) tydliggör att ”peer-reviewed” innebär att empirin undergått en 

vetenskaplig granskning av forskarkollegor och därmed har det en högre trovärdighet. Detta 

gjorde att de sökresultaten som visades i databaserna var aktuella för studien och materialet 

valdes ut. Utifrån sökorden och söksträngarna genomfördes en rad systematiska sökningar 

som tillförde relevant material. Till en början gjordes inga avgränsningar då både äldre och ny 

forskning ansågs vara relevanta för studien vilket möjliggjorde en bredare sökning av 

material. Det empiriska materialet har dessutom samlats in genom en manuell sökning. Den 



manuella sökningen grundade sig i att hitta mer fördjupat material som kunde kopplas 

samman med litteraturstudien med olika representationer av tal i bråkform. 

 

Sökord & söksträngar 

Strategin för att finna relevanta sökord och söksträngar har vi utgått från att bryta ned syftet 

samt frågeställningarna för att finna bra ord och begrepp inom det valda problemområdet. 

Sökorden skapades både på svenska och på engelska för att möjliggöra en bredare sökning i 

SwePub- databas som består av nationell forskning, men även för att ERIC är en amerikansk 

databas med internationell forskning.  

 

Databasen SwePub innefattar material som bland annat består av artiklar, rapporter, 

doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, konferensbidrag, böcker med mera, som är 

publicerade av forskare vid svenska lärosäten. Under utökad sökning kan refereegranskat 

väljas som extra tillval, vilket gjordes för att vara säkra på att empirin var en vetenskaplig 

text. När sökningarna i SwePub genomfördes gjordes detta för att undersöka vilket material 

som kunde komma att vara aktuellt för denna studies problemområde samt dess 

frågeställningar. Likaså för att få en större inblick i hur sökningarna kunde översättas till 

engelska. En upptäckt som gjordes var att vid olika tillfällen behövdes sökningarna avgränsas 

på olika sätt för att få relevanta träffar. 

  

När sökningarna i SwePub genomfördes valdes en bred sökning till en början. ”Bråk*” blev 

den första sökningen vilket gav 34 träffar totalt, varav hälften inte handlade om bråk inom 

matematikämnet. Trunkering (*) i sökningen ”bråk*” är till för att inkludera flera ändelser i 

sökningen, och därmed minska bortfall (Eriksson Barajas et al., 2013). Tre olika 

avgränsningar gjordes i söksträngen på svenska och gav olika resultat av sökningarna. Den 

första söksträngen blev “bråk*” som först avgränsades till samhällsvetenskap sedan till 

doktorsavhandling, av utläsningen av titlarna så berör ingen av de 34 träffarna tal i bråkform. 

Två sökningar till gjordes under den söksträngen där den ena avgränsningen ändrades från 

doktorsavhandling till licentiatavhandling som gav 3 träffar varav två av dem var kopior och 

den sista var redan funnen i de breda sökningarna. I den sista söksträngen ändrades 

avgränsningen från licentiatavhandling till tidskriftsartikel och refereegranskat som endast 

gav en träff då resten av träffarna var populärvetenskap vilket inte var relevant för denna 



studie. Vidare i SwePub utförde vi sökningarna på engelska med sökordet ”fraction*” med 

avgränsningen samhällsvetenskap vilket gav 398 träffar. Den första söksträngen “fraction*” 

som avgränsades till doktorsavhandling gick det att utläsa av titlarna att de inte berörde tal i 

bråkform. Andra söksträngen började på samma sätt men avgränsades till licentiatavhandling 

istället för doktorsavhandling där inga nya träffar återfanns. Den sista söksträngen löpte som 

de andra två men en annan avgränsning gjordes vilket var tidskriftsartikel och refereegranskat 

där 190 träffar upptäcktes, vilket ledde till en 11 relevanta artiklar  till studien.  

 

ERIC är en databas som riktar in sig på pedagogik samt psykologi. Materialet består av 

vetenskapliga och övriga tidskriftsartiklar, rapporter, böcker samt avhandlingar som är 

publicerade på engelska. När det kom till de engelska sökorden fick vi specifika tips på 

sökord som kunde passa in från kunniga personer inom området av tal i bråkform. Eriksson 

Barajas et al. (2013) menar att utifrån syftet samt frågeställningarna väljs de relevanta 

sökorden ut. Sökorden kan ingå i olika ordkombinationer som med hjälp av booleska 

operatorer kombineras på olika vis. De operatorer som användes var ”AND” och ”OR” med 

versaler när sökningarna i databasen genomfördes. Vid urvalet av sökord granskades orden 

noga genom att vi tittade på vilka ord som gav flest relevanta sökningar. När det kommer till 

tal i bråkform visade det sig att de texter som var mest relevanta för studien kom från 

sökordet ”fractions*”.  Under ”search options” valdes ”peer-reviewed” som extra tillval, av 

samma anledning som det gjordes i sökningarna i SwePub. 

 

Sökningarna som genomfördes i ERIC gjordes för att undersöka vilket material som kunde 

komma att vara aktuellt för denna studie med olika representationer av tal i bråkform samt 

frågeställningar. I ERIC gjordes en bredare sökning till en början. ”fraction*” blev den första 

sökningen vilket gav 2081 träffar. För att uppnå en så systematisk sökning som möjligt 

användes samma söksträngar i sökningarna i de olika databaserna SwePub och ERIC. 

Söksträngen ”fraction*” gav inte ett hanterbart antal träffar, vilket ledde till att en utökning 

av söksträngen gjordes. Sökord som vi lade till var ”fraction OR fractions”, ”Primary school 

OR Elementary school”  och “representation OR representations”. Genom att lägga till fler 

sökord i den ursprungliga söksträngen fick vi ett hanterbart antal träffar. Söksträngen i ERIC 

blev då ”fraction OR fractions AND Primary OR Elementary AND representation OR 

representations” vilket gav 89 träffar varav några av dem redan hade funnits i de breda 

sökningarna. 

  



Sammanfattningsvis skapades tre söksträngar då de gav olika utfall beroende på vilket ord 

som användes. Söksträngarna blev ”bråk*”, ”fraction*” och- ”fraction OR fractions AND 

Primary OR Elementary AND representation OR representations”. Alla tre behövde 

undersökas för att uppnå en systematik i sökningarna. Genom sökningarna i de olika 

databaserna upptäcktes 11 artiklar som ansågs relevanta för studien som finns sammanställda 

(se bilaga A). 

  

Analysmetod 

De slutgiltiga källorna som användes som empiriskt material i denna studie har samlats in och 

analyserats i en nära relation till studiens syfte och frågeställningar. För att källorna skulle bli 

utvalda till en sista analys/djupläsning skapades tre kriterier som källorna var tvungna att nå 

upp till för att garantera att de olika källorna var relevanta för vår litteraturstudie. Det första 

kriteriet innefattade att artiklarna skulle beröra årskurserna F-6 enligt det svenska 

skolsystemet. Detta för att göra en avgränsning inom forskningsområdet tal i bråkform och för 

att det centrala innehållet i Lgr 11 i årskurserna F-3 endast berör två punkter om tal i 

bråkform. För att få en bredare överblick av källorna lästes först hela studien och därefter 

gjordes en sammanfattning av vardera källan och dess resultat. En tredje klass i USA 

motsvarar inte en tredjeklass i Sverige på grund av olika anledningar, såsom olika läroplaner 

och direktiv som syftar på vad elever ska kunna i respektive årskurs. Detta påverkade urvalet 

på så vis att diverse artiklar som framkom genom de tre olika söksträngarna fick uteslutas. De 

uteslutna artiklarna vars forskning hade till exempel inriktat sig på en åttonde klass i USA 

motsvarar en sjunde klass i Sverige, vilket resulterade i att dessa artiklar blev irrelevanta för 

studien, i åtanke på att vi satt som ett första kriterium att inrikta oss på årskurserna F-6. Det 

andra kriteriet var svårigheter/missuppfattningar och möjligheter som kan förekomma vid 

inlärningen av tal i bråkform. Kriteriet grundades i studiens syfte och frågeställningar och 

ansågs därför som ett ytterst nödvändigt kriterium. Detta resulterade i att det empiriska 

materialet är noga utvalt för att överensstämma med syftet samt frågeställningar för att ge 

kvalitativa och kvantitativa resultat till studien. Vi utgick även ifrån att de insamlade 

materialen bestod av strukturellt innehåll i form av abstrakt, metod, resultat, att texten var 

“peer-reviewed” vilket blev vårt tredje och sista kriterium. Den fortsatta bearbetningen av 

källorna genomfördes genom att ställa källorna i relation till varandra utifrån kriterierna och 

på så vis identifierades olika ämnen som ofta återkom i källorna. De ämnen som var 

återkommande i källorna var:  



Svårigheter och möjligheter förknippade med ritade areamodeller, svårigheter och möjligheter 

förknippade med digitala representationer, svårigheter och möjligheter förknippade med 

fysiska objekt, svårigheter och möjligheter förknippade med variation av representationer och 

svårigheter och möjligheter förknippade med tallinjen. De olika ämnena som var 

återkommande i källorna valdes ut och blev rubrikerna i resultatet. En temaöversikt (se bilaga 

B) skapades för att synliggöra vilket tema de olika källorna berör. Under sammanställandet av 

temaöversikten uppmärksammades att källorna ofta inte bara berörde ett tema utan berörde 

flera teman samtidigt, till exempel så berör vissa källor både temat svårigheter och 

möjligheter förknippade med ritade areamodeller och temat svårigheter och möjligheter med 

variation av representationer. De olika källorna som berörde flera teman i sina 

studier/undersökningar hade ett intressant resultat och inkluderades därför i temaöversikten 

och resultatdelen under de olika teman som källorna berörde. Fokus har varit att hitta källor 

som har visat på vilka svårigheter samt missuppfattningar som en del elever kan få genom 

olika representationer och vilka möjligheter som är förknippade med de olika 

representationerna som är utförda i låg- och mellanstadiet. 

 

Resultat 

För att svara på frågeställningarna för denna litteraturstudie kommer detta kapitel 

sammanfatta det empiriska materialets resultat i fem olika teman. De fem olika teman har 

påvisat svårigheter och/eller möjligheter som är förknippade med olika representationer. 

Temanas syften är att strukturera resultatets skildring där resultaten presenteras i relation till 

varandra samt med skillnader och likheter, resultaten stöds av det empiriska materialet.  

 

Svårigheter och möjligheter förknippade med ritade areamodeller 

I många studier användes ritade areamodeller, oftast i form av cirklar, kvadrater och 

rektanglar. I en licentiatavhandling av Nagys (2017) presenterades olika lektionsserier som 

utspelar sig i årskurserna från förskoleklass till och med högstadiet. Inriktningen och fokus 

området för studien var tal i bråkform, samt lärares tolkning och utveckling i form av 

diskussioner och hur det kan utveckla nya sätt att presentera tal i bråkform för eleverna. Nagy 

(2017) belyste i sin studie en svårighet som uppstod i en årskurs 3 i Sverige när de skulle 

behandla fjärdedelar som division. Exempelvis var det en elev som började med att rita en 

rektangel på tavlan och delade in den i fyra lika stora delar och sa att det hon ritat är en 



fjärdedel. Det forskaren reagerade på är att eleven delade in rektangeln i fjärdedelar men 

markerade eller färgade/skuggade inte i någon utav delarna på rektangeln, därför hade eleven 

inte ritat en fjärdedel utan fyra fjärdedelar. Skuggning/färgläggning går ut på att eleverna får 

en geometrisk figur där uppgiften är att skugga delar av den geometriska figuren. Nagy 

(2017) gjorde en liknande uppgift, i en årskurs 5 i Sverige där eleverna använde 

representationen av kvadrater istället för rektanglar samt att uppgiften hade en högre 

svårighetsgrad. Eleverna skulle fokusera på en fjärdedel och fick se kvadrater som var ifyllda 

som fyra sextondelar. Eleverna sattes i grupper där de tillsammans skulle försöka komma 

fram till om kvadraternas ifyllda delar utgjorde en fjärdedel eller inte. Där en fjärdedel 

representeras genom att ett hörn (en ruta av en kvadrat) är färglagd/skuggad.  

  

Några elever uttryckte att det inte är en fjärdedel när rutorna är utspridda. Några 

ansåg att det är ¼ eftersom 4 rutor är ifyllda och det inte har någon betydelse vilka 

4 rutor som är ifyllda. Några andra elever som också uttryckte att bilden är ¼ 

motiverade det med att om man sätter ihop de ifyllda rutorna till en kub så blir det 

¼ (Nagy, 2017, s. 102).  
 

Vidare i den analysen belyste forskaren tillsammans med respektive lärare att eleverna visat 

svårigheter när det kom till att inse att det inte är placeringen av rektangelns/kvadratens area 

utan mängden som är färglagd/skuggad. Tillsammans lyfte de också att anledningen till att de 

elever som ansåg att den färglagda/skuggade mängden skulle vara i anslutning till varandra, 

hade ett påverkat synsätt på bråktal inom en fjärdedel. Genom att representera en fjärdedel av 

rektanglar och kvadrater upptäckte forskaren att representationen av de ritade areamodellerna 

av en rektangel och kvadrat kan ses som en svårighet för vissa elever. Eleverna visade tecken 

på att de inte skapat sig förståelse om täljarens innebörd och som visats rent praktiskt vid 

uppgifterna, vilket innebär att täljaren utgör minst en del av nämnaren. Exempelvis så syns det 

i flera av uppgifterna att eleverna kan rita en rektangel/kvadrat och dela in den i fyra 

fjärdedelar men förstår inte att en del ska färgläggas/skuggas om det ska bli en fjärdedel utan 

de tror att genom att rita en rektangel/kvadrat och dela den i fyra delar så har de en fjärdedel 

(ibid). I en liknande studie av Tunç-Pekkan (2015) visade sig att elever i USA i årskurs 4-5, 

hade olika svårigheter och möjligheter beroende på vilka representationer som användes inom 

tal i bråkform. I Tunç-Pekkans (2015) studie hade eleverna i uppgift att rita en hel utifrån 

att  de fick se en bild på en specifik del, till exempel att rita vad en hel är ifall en cirkel 

representerar 3/6. Forskaren använde cirklar och rektanglar som representation i alla uppgifter 

som sedan testades på olika vis. Eleverna fick en bild på en del av en cirkel som utgjorde ¼ av 

cirkeln. Uppgiften var att rita till resterande delar så att det i slutändan blev en hel cirkel.  



Vidare i studien visade det att av de 656 eleverna som deltog i studien klarade endast 34% av 

eleverna uppgiften som representerade cirklar. För att eleverna skulle kunna lösa den sortens 

uppgift behövde de skapa sig en förståelse för att dela upp bråk systematiskt på ett omvänt 

vis. Möjligheter som påträffades var att genom att representera rektanglar istället för cirklar 

för eleverna kunde de lättare återskapa en bråkdel till en hel av en rektangel. Eleverna 

använde ett multiplikativt förhållningssätt, rent tankemässigt i förhållande till de olika 

bråkdelarna. Uppgifterna var av samma typ som cirkeluppgifterna och instruktionerna var 

desamma. I uppgifterna som fokuserade på rektanglar visade det sig att 75 % av eleverna 

klarade uppgiften. Tunç-Pekkan (2015) menar att när dessa uppgifter med rektanglar 

framställs blir det lättare för eleverna att använda bråkdelar av en rektangel som en mätenhet 

än vad det är på cirkeluppgifter. Detta styrker Wood, Olson, Freiberg och Vegas (2013) 

studie. Studien visar att genom intervjuer med frågeställningen ”vad är en bråkdel?” att elever 

från årskurserna 2-4 från 13 olika skolor i USA, som deltog i intervjuerna där syftet med 

studien var att ta reda på elevernas förståelse för tal i bråkform. I studien visar resultaten att 

en del av eleverna förklarar tal i bråkform när det är något som plockas bort från en helhet. 

Eleverna skulle plocka bort en bråkdel från en helhet där de skuggar/färglägger. 

Användningen av subtraktion av tal i bråkform, visade resultatet på att användningen av 

skuggning/färgläggning är en möjlighet hur tal i bråkform representeras. Ett exempel som 

anges är att eleverna har en cirkel som är uppdelad i fyra lika stora tårtbitar och eleverna 

skulle ta bort fyra bitar utav åtta. Skuggning/färgläggningen symboliserade elevernas tolkning 

med att använda subtraktion inom tal i bråkform. De såg skuggningen/färgläggningen som ett 

sätt att avverka en del från en hel (ibid). Dock visade studien att det även förekom svårigheter, 

då eleverna fann subtraktion som en strategi för att lösa uppgiften. Eleverna visade att de kan 

ha svårigheter gällande att använda addition. Exempelvis att använda ett multiplikativt 

tankesätt som presenteras i Tunç-Pekkan (2015), gällande att utgå från en bråkdel. 

 

Tunç-Pekkans (2015) uppgifter som byggde på att återskapa en hel utifrån en bråkdel kan 

beskrivas som ett omvänt tankesätt i jämförelse med exempelvis Nagys (2017) uppgifter där 

eleverna skulle utgå från rektanglar och cirklar som helhet och dess delar. Tunç-Pekkans 

(2015) studie poängterade att eleverna hade enklare för att namnge bråkdelar än vad de var på 

att rita eller markera ut bråkdelar på cirklar och rektanglar. I Nagys (2017) studie förmedlades 

elevernas svårigheter till bråktal genom att de behärskade förmågan att dela upp bråk, men 

inte förstå täljarens innebörd av nämnaren. Eleverna i Nagys (2017) studie hade kunnat se tal i 

bråkform ur en annan aspekt genom att använda tankesättet att använda bråk som subtraktion, 



likt metoden som används i Woods et al. (2013). Det vill säga att hade eleverna förstått och 

använt Woods et al. (2013) metod, hade de exempelvis skuggat/färglagt en ruta av de fyra 

som från början skulle representera en ¼. Tunç-Pekkan (2015), Nagy (2017) och Wood et al. 

(2013) resultat synliggjorde därmed att det förekommer både svårigheter och möjligheter att 

representera tal i bråkform med ritade areamodeller. 

 

Möjligheter förknippade med digitala representationer 

I en studie används digitala representationer av tal i bråkform. Den digitala representationen 

framställs genom ritade areamodeller fast digitalt via en dator. Chiu och Hsieh (2016) som är 

en kvasiexperimentell studie som är utförd på 100 elever i årskurs 1 där eleverna delades in i 

två olika grupper. Den första gruppen fick använda sig av traditionella medel i form av 

läroböcker och lärarens narrativa instruktioner, medan den andra gruppen fick använda den 

nya digitala tekniken som var ett RPG-spel. Inför studien hade eleverna genomgått ett test 

före och efter studiens genomförande. Testet skulle visa elevernas inställning till tal i 

bråkform. Majoriteten av eleverna hade en låg inställning till de traditionella läromedlen. 

Dock fanns det även elever som hade låg inställning till det digitala materialet då de kände att 

de inte erhöll kunskapen av att använda det.  

 

RPG innebär att du får kontrollera en karaktär och spelet är även klassat som ett så kallat 

“open world” spel. Det innebär att karaktären som kan kontrolleras kan röra sig över en stor 

digital yta. Ofta är denna yta designad för att karaktären ska kunna röra sig fritt och upptäcka 

sin omgivning. I “open world” spel kan karaktären ofta utföra olika fysiska ting, exempelvis 

springa, hoppa, lyfta eller kasta olika saker. I RPG- spelet kunde eleverna upptäcka olika 

geometriska figurer i den digitala världen. Eleverna blev utsatta för olika utmaningar som 

berörde tal i bråkform på så vis att eleverna skulle skapa olika bråkdelar med hjälp av de 

geometriska figurerna.  

 

Resultatet i förtestet som nämndes tidigare  och i det slutgiltiga testet visade eleverna en 

större förståelse för tal i bråkform. Under förtestet som nämndes tidigare visade eleverna som 

skulle få använda digitala medel lågt engagemang. Dock, på eftertestet visade de ett större 

intresse och livlighet för det digitala läromedlet. Den hjälpte även att reducera elevernas oro 

till tal i bråkform då många utav eleverna har en vana för att nyttja datorer. Resultatet visade 

skillnader mellan den traditionella och experimentella. Sammanfattningsvis kan vi se att 



användningen av denna digitala representation påvisar möjligheter för att öka elevernas 

kunskaper inom tal i bråkform (ibid).  

 

Möjligheter förknippade med fysiska objekt 

Andra studier är förknippade med fysiska objekt så som laborativt material i form av olika 

objekt till exempel tårtbitar, klossar, suddgummi, pennor, pengar och bägare med vatten. I en 

studie av Sveider (2016) som är en kvalitativ studie, genomfördes i årskurserna 4 – 6 i fyra 

olika kommuner på nio olika skolor. Fokusområdet för forskaren var olika representationer 

inom laborativt material, tårtbitar, klossar, bilder, och olika tredimensionella geometriska 

figurer vid inlärningen av tal i bråkform. Studien använde sig av två olika arbetssätt vilket var 

de laborerande och konkretiserande arbetssätten. Det laborerande arbetssättet kännetecknar att 

lärarna och eleverna utgår från informella representationerna i riktningen mot de formella. 

Detta innebär att eleverna börjar arbeta med det laborativa materialet som representerades av 

tårtbitar och klossar vid inlärningen av tal i bråkform för att sedan gå vidare till de 

konkretiserande representationerna. Det konkretiserande arbetssättet kännetecknar att lärarna 

och eleverna utgår från de formella representationerna i riktningen mot de informella, vilket 

innebär att tal i bråkform representerades av traditionella medel som stenciler och 

läromedelsböcker för att sedan gå vidare till de laborativa representationerna. I studien 

upptäcktes det att det förekom missuppfattningar där eleverna till en början arbetade med det 

konkretiserade arbetssättet. Det konkretiserande arbetssättet utgick från traditionell 

undervisningen av bråk. Möjligheten forskaren upptäckte var genom att istället börja använda 

sig av det laborativa arbetssättet minskade elevernas missuppfattningar vid inlärningen av tal i 

bråkform. Resultatet av studien visade att representera tal i bråkform genom fysiska objekt 

som ligger eleverna nära till vardags frigörs flera sinnen hos eleverna vilket leder till en ökad 

förståelse av vad bråk innebär. Möjligheten att använda dessa laborativa material gav därför 

en ökad förståelse för bråkets täljare och nämnare. För att sedan gå in på det konkretiserade 

arbetssättet lär sig eleverna vidare hur de uttrycker och skriver tal i bråkform (ibid). 

 

I en annan studie av Shahbari och Peled (2017) som är genomförd i Israel i två olika klasser i 

årskurs 6 fokuserar forskarna på fysiska objekt som en representation av tal i bråkform. I 

studien framkommer det inte vilka fysiska objekt som används i uppgifterna. Genom att 

forskarna använde sig av fysiska objekt upptäcktes möjligheter med representationen. Studien 

är en experimentell studie där eleverna blev indelade i grupper där de skulle utföra två olika 



aktiviteter som gick ut på att dela upp en helhet i delar mellan olika objekt, i dessa fall 

handlade det om att eleverna fick en total summa pengar där de skulle dela upp summan i 

olika delar mellan olika objekt. Eleverna hade flera valmöjligheter under dessa två aktiviteter. 

Hur de delade upp summan mellan de olika objekten var upp till dem så länge de förhöll sig 

till den totala summan. Under aktiviteten framkom olika tal i bråkform som omvandlades 

beroende vilket pris de satte på respektive objekt. Eleverna satte ett pris på ett objekt och kom 

fram till i förhållande till den totala summan att det priset utgjorde 1/10. Vid vissa tillfällen 

ville eleverna att priserna skulle vara mer realistiska och kopplade till verkligheten. När de 

omvandlade priserna kom de tillsammans överens att objektet som tidigare utgjorde 1/10, 

senare utgjorde 2/10 utifrån den totala summan av det nya priset som satts. Dessa två 

aktiviteter gav eleverna möjligheten att experimentera och successivt komma fram till flera 

olika slutsatser. Aktiviteterna var skapade för att kunna lösas på mer än ett sätt och eleverna 

får en bredare och större förståelse för på hur många olika sätt de kan lösas. Eleverna använde 

uttryck som en fjärdedel, eller en halv, men uttrycket sig även inom positiva heltal. 

Exempelvis bestämde de att sätta 100 kr som pris på ett objekt och efteråt sade en elev att de 

behövde vara försiktiga så att de inte översteg den totala summa de blivit tilldelade.  

 

Forskarna och klasslärarna var inte närvarande under tiden de olika aktiviteterna genomfördes 

så den insamlade empirin för studien bestod av elevernas anteckningar, arbetsblad och 

slutgiltiga modeller. Resultatet visade i sin helhet att de olika aktiviteterna gav eleverna 

möjlighet till förbättrade kunskaper och förståelse av tal i bråkform. Aktiviteterna visade att i 

alla de olika uppgifterna fick eleverna fram ett varierande arbetssätt hur tal i bråkform kan 

representeras med fysiska objekt (ibid). Vidare i en liknande studie av Moyer-Packenham, 

Bolyard och Tucker (2014) som även den bestod av intervjuer som kontinuerligt presenterade 

olika representationer av fysiska objekt inom tal i bråkform. Eleverna blev intervjuade enskilt 

där de fick problemlösningsuppgifter som baserades på att dela lika på fysiska objekt som 

fanns tillgängliga. Antalet fysiska objekt varierade beroende på uppgifterna från ett till nio. 

Eleverna som deltog i studien var i åldrarna 7-9 år där det visade sig att de har en god 

förförståelse för halvering och uppdelning. De elever som slutfört uppgifterna med korrekta 

svar och goda resonemang hade förstått de strukturella likheterna och relationen mellan en 

bråkdel och dess helhet. Detta ledde till att forskarna kunde gå djupare in på halvering och 

uppdelning. Möjligheten som framkom vid användningen av olika fysiska objekt ansågs öka 

förståelsen just för att variation öppnade upp för flera tankebanor och fler sätt att visa det på. 



Vissa elever använde till exempel sin hand som ett objekt och en elev visade sin lösning på 

hur en rektangel kunde delas upp, genom att riva ett papper i mindre delar.  

 

I ytterligare en studie av Fitzallen (2015) framkom en möjlighet med representationen som 

förknippas med fysiska objekt. Studien är en experimentell studie där eleverna fick laborera 

med vatten mellan olika bägare. Möjligheten som upptäcktes var genom att laborationerna 

gick ut på olika representationer för tal i bråkform där samma mängd vatten i olika bägare 

utgör olika bråkdelar. Bägarna med vatten representerar bråkets nämnare och mängden vatten 

som täljare. 1 liter vatten utgör ingen teoretisk skillnad mot 10 deciliter vatten. Skillnaden är 

att när 10 deciliter framställs har 1 liter blivit uppdelat i mindre delar, där 1 deciliter betecknas 

som 1/10. Dock om 1 liter vatten skulle hällas över i en bägare som rymmer 2 liter hade 

andelarna vatten fått en helt ny innebörd inom tal i bråkform, då nämnaren har fått en ny 

definition. Eleverna använde här flera sinnen vilket ökade förståelsen och kopplingen med att 

olika bägare med vatten utgör olika bråkdelar. Även resultatet i denna studie påvisade att 

olika representationer av tal i bråkform är viktigt för att eleverna ska få en ökad förståelse. En 

sammanfattning av temat visar att användning av olika fysiska objekt som representation av 

tal i bråkform, kan ge möjlighet att öka elevers kunskaper om tal i bråkform. 

 

Svårigheter och möjligheter förknippade med tallinjen 

I två studier har tal i bråkform representerats av tallinjer, där uppgifterna med tallinjen 

presenterades varierat, exempelvis med att sätta ut helheten och delar av bråk på olika platser 

längs med tallinjen. Detta visas i en studie av Wong (2016) med 297 elever som deltog i 

studien. Studien genomfördes genom att observera elevers förståelse, olika aktiviteter av tal i 

bråkform som representerades av en tallinje. Svårigheten som uppmärksammades var 

placeringen av talet 1 på en tallinje som hade markeringarna 0 och 1/3. Uppgiften krävde att 

eleverna kunde identifiera enhetens storlek/plats för siffran 1 på tallinjen. Uppgiften visade att 

enbart 60 elever klarade uppgiften. De 237 elever som inte klarade uppgiften placerade 

antingen siffran 1 mellan 0 och 1/3 eller precis efter en 1/3. Svårigheten som upptäcktes när 

uppgiften utfördes var att elever inte förstod användningen av en tallinje där bråket 

representerade en enhets storlek. Nagy (2017) upptäckte ytterligare en svårighet i sin studie 

som utspelade sig i en årskurs 3 där en del av eleverna fick en tallinje där det stod siffran 0 i 



vänstra änden och siffran 1 i höger ände. Elevernas uppgift var att markera ut en fjärdedel och 

en halv på tallinjen.  

 

Svårigheten i Wong (2016) var att eleverna inte kunde tyda vad som representerade helheten 

och bråkdelarna som satts ut. Resultatet visade att det var förvirrande för eleverna att använda 

tallinjen vid inlärningen av tal i bråkform. Även om uppgifterna rörande tallinjer var varierade 

såg eleverna inte mönstret av vad som representerade helheten av tallinjen eller bråkdelar av 

den. Eleverna som klarade uppgiften hade mätt ⅓ mellan de utplacerade talen 0 och ⅓  med 

en linjal för att sedan rita två gånger till i direkt anslutning till den första tredjedelen. Med 

hjälp av avståndet som var mellan 0 och ⅓ kunde eleverna lätt sätta ut de andra två 

tredjedelarna för att kunna placera 1 rätt på tallinjen, liknande svårighet kunde ses i Nagys 

(2017) studie. På analysmötet i Nagys (2017) studie lyfte forskaren tillsammans med 

respektive lärare att anledningen till detta kan ske, är att de erfarenheterna eleverna har kan 

grunda sig i vad de tagit med sig av vad en del är av en helhet utgör. Vissa elever löste 

uppgiften genom att mäta tallinjen med en linjal. Tallinjen var 24 centimeter och eleverna 

delade tjugofyra på fyra som då resulterade i sex. De satte därför en sexa på tallinjen för varje 

fjärdedel. Eleverna fokuserade på del av helhet istället för dess värde och kunde därför ses 

som en svårighet. Enligt lärarna var elevernas lösning på uppgiften inte fel, dock försvann 

fokus på tallinjens helhet. Skulle eleverna markera ut hälften på tallinjen kunde det ske att de 

sätter en markering i mitten av linjen. Då får de inte förståelsen för värdet av den markering 

som ska representera en hel, i detta fall talet 1. Däremot kan det även ses som möjligheter i 

både Nagy (2017) och Wongs (2016) studier att använda tallinjen som representation av bråk. 

Möjligheten som upptäcktes var att eleverna kunde ange tallinjens respektive markeringar 

med hjälp av en linjal eller alternativt mätinstrument. Med hjälp av linjalen kunde eleverna 

utföra uppgifterna på ett korrekt vis och förstår att avståndet mellan 0 och  ⅓ utgör en del av 

tre. Sammanfattningsvis finns det både svårigheter och möjligheter med att använda tallinjen 

som representation vid inlärningen av tal i bråkform. 

 

Svårigheter och möjligheter förknippade med variation av 

representationer 

Ytterligare studier som är förknippade med variation av olika representationer för tal i 

bråkform. Representationerna är till exempel problemlösningsuppgifter, 

klassrumsdiskussioner och hel och halv. I Tunç-Pekkan (2015) studie visade elever i årskurs 



4-5, att de hade olika svårigheter beroende på vilka representationer som används inom tal i 

bråkform. De utförde flera olika sorters av problemlösningsuppgifter som skulle ge eleverna 

en sammanslagen bild av hur tal i bråkform kan ses utifrån olika perspektiv men samtidigt 

visa samma resultat. Representationerna som användes var cirklar, rektanglar och tallinjer 

som representerades på olika vis i varje problemlösningsuppgift. En av 

problemlösningsuppgifterna var att eleverna skulle utgå från en hel ritad geometrisk figur och 

rita ut en bråkdel av den, exempelvis rita ut ¼ utav en cirkel. En annan uppgift 

uppmärksammar detsamma fast motsatsen. Eleverna fick här en bild på en bråkdel av en 

geometrisk figur där uppgiften gick ut på att utgå från bråkdelen till att rita en hel geometrisk 

figur. Till exempel visas en ¼ av en rektangel, eleverna skulle därmed rita till de resterande ¾ 

till en fulländad rektangel.  

 

Ett annat exempel på problemlösningsuppgifter byggde på att urskilja hela enheter utifrån ett 

bråktal. Exempel på detta var att eleverna fick en tallinje där siffran noll var markerat i 

vänster ände, längre ut på tallinjen markerades 1/5 ut och ytterligare längre ut markerades 6/5. 

Elevernas uppgift var då att sätta ut en markering på tallinjen där bråket utgör en hel, alltså 

5/5. Svårigheten som framkom i studien genom att variera problemlösningsuppgifterna med 

flera olika representationer av bråk, visade resultatet på att eleverna inte kunde lösa 

uppgifterna på ett korrekt sätt. Det varierande arbetssättet visade att eleverna inte fått en 

förståelse för vilken strategi som ska användas vid respektive representation för att kunna lösa 

den specifika uppgiften. Dock visade elevernas resultat vara bättre vid representationerna av 

rektanglar och cirklar än vad de hade för tallinjen (ibid). I en liknande studie av Hunt, Welch-

Ptak och Silva (2016) som även grundade sig i olika problemlösningsuppgifter som skulle 

tydliggöra olika sätt att representera tal i bråkform i årskurserna 2- 5, där eleverna skulle få 

lösa muntliga uppgifter med diverse hjälpmedel/representationer. De fick använda laborativt 

material i form av unifixkuber och pappersrektanglar. Ett annat hjälpmedel var papper och 

penna, men eleverna hade även valmöjligheten att inte använda något av hjälpmedlen och 

utföra uppgiften muntligt. Studien påvisade möjligheter genom att låta eleverna själva välja 

bland de tre hjälpmedlen/representationer för att lösa problemlösningsuppgifterna. Genom att 

eleverna själva fick välja vilken representation de använde sig av vid varje enskild 

problemlösningsuppgift visade det sig att eleverna lättare kunde visa sin förståelse för bråk 

och kunde tillämpa en lämplig representation vid lösningen av en enskild uppgift. 

 



I en annan studie av Nagy (2017) visade det sig att redan i förskolan har elever en tidig 

uppfattning av hel och halv som de kommer i bekantskap med genom vardagliga handlingar 

som till exempel när två elever ska dela ett äpple. Detta innebär att när eleverna i en så tidig 

ålder blir introducerade för hel och halv inom tal i bråkform är det angeläget att läraren 

framställer helheten hos äpplet, annars riskerade eleverna att fokusera på likadelning på ett 

felaktigt sätt (ibid). Ett lektionsmoment hanterade även hel och halv i form av pappersblad. 

Många utav eleverna ansåg att pappret skulle delas lika behövde varje del vara lika stora. När 

läraren delade på ett papper på mitten, yttrade dock vissa elever att de fått två små papper. 

Genom detta citat från en elev i förskoleklass blir det ännu mer angeläget att läraren 

framställer helheten för eleverna. 

  

Det är lite lurigt just med pappret. För det som man kanske måste vara tydlig med 

där är, vad är min helhet? För jag kan förstå den som säger det, vi får två papper. 

Han har säkert fattat att det var ett halvt papper, eller halva det vi hade från början. 

Men nu blev det ett mindre papper. Jag tyckte det var spännande att han valde att 

se det som två andra papper istället (förskola) (Nagy, 2017, s. 97). 
 

Nagy (2017) belyser att i förskolan ska eleverna lära sig hel och halv genom att dela 

lika på diverse objekt, till exempel att dela ett papper på mitten. I diskussionen lyfter 

en lärare att det är delarna av pappret/objekten inte behöver vara symmetriska för att 

eleverna ska förstå definitionen av ½. Trots att dela ett äpple eller papper på mitten 

inte är den korrekta definitionen av ½ så är det en bra liknelse och introduktion för 

tal i bråkform. Även om vissa elever hade en annan förståelse av vad det menas med 

att dela lika på olika objekt, kan det ändå ses som en möjlighet. Variationen av dessa 

objekt kan vara ett sätt för eleverna att utöka sin förståelse av hel och halv. Eleverna 

visade att de kunde relatera bättre till olika objekt. Vissa elever såg att ett papper 

behövde delas i lika stora delar eller att om två elever ska dela på ett äpple bör de 

dela den på mitten så att de får lika stora halvor. Därmed visar resultatet att 

variationen av olika objekt som är elevnära är en möjlighet för ökad förståelse av tal 

i bråkform.  

 

I en annan studie av Van Steenbrugge, Lesage, Valcke och Desoete (2013) som basera sig på 

290 lärarstudenters kunskaper och metodanvändning inom matematikområdet tal i bråkform. 

Dessa lärarstudenter hade gått på två olika skolor, varav den ena var en utbildning som skulle 

leda till en heltäckande ämnesutbildning inom läraryrket. Den andra utbildningen skulle i 

slutändan innebära en professionell kandidatexamen inom matematik. Lärarstudenterna fick 



visa sina kunskaper i form av en skriftligt test med 39 uppgifter som var uppdelade i två 

kategorier. Resultatet visade att lärarstudenterna uppvisade brister i procedur och 

begreppsmässiga kunskaper, de hade inte heller förmåga att förklara motiveringen för 

procedur eller begreppsmässig mening inom tal i bråkform. Det vill säga att läraren 

exempelvis inte har kunskapen att förklara tal i bråkform och dess likheter, sammanhang och 

hur de förhåller sig till varandra oavsett vilken representation som anges. Testet visade att 

lärarstudenterna kunde uppge ytliga kunskaper om bråk, men utan tecken på djupare 

förståelse. Svårigheterna visade brister i diverse uppgifter som uppmärksammade del av en 

hel, förhållandet mellan täljare och nämnare, kvot (räkneoperation) och mätning av bråk som 

presenterades med en tallinje. Forskarna förklarade även att oavsett utbildningsreform hade 

lärarstudenterna otillräckliga kunskaper inom tal i bråkform. Även om studenterna som 

genomgått en kandidatutbildning fick bättre resultat på testen än de studenter som genomgått 

den yrkesmässiga, visade även de brister (Van Steenbrugge et al., 2013).  

 

De svårigheter som upptäcktes i Van Steenbrugge et al. (2013) studie om lärarstudenters 

bristande kunskaper inom tal i bråkform kan vara en indirekt bidragande faktor till de 

svårigheter som ses i Tunç-Pekkan (2015). Nagy (2017) förklarar vikten av hur 

introduktionen av tal i bråkform introduceras och genomförs för eleverna, för att kunna 

förmedla kunskapen. Detta styrker Van Steenbrugge et al. (2013) genom att påpeka att 

matematiska kunskaper om tal i bråkform och division i allmänhet är en förutsättning för 

utvidgande kunskaper i framtiden i ämnet matematik. Nagy (2017) och Hunt et al. (2016) 

studier påvisar möjligheter för en ökad förståelse för bråk. Dock representerar inte 

möjligheterna en ökad förståelse för tal i bråkform för alla elever i respektive studier. Även 

här kan Van Steenbrugge et al. (2013) resultat gällande lärarstudenters brister inom tal i 

bråkform som en bidragande faktor. Sammanfattningsvis visar de olika studiernas resultat 

indikation på svårigheter, men även möjligheter att använda sig av variation som 

representation för inlärningen av tal i bråkform.  

 

Sammanfattning resultat 

Sammanfattningsvis har resultatet presenterat både svårigheter och möjligheter inom tal i 

bråkform med olika representationer. Genom att de olika studierna har upptäckt vilka 

svårigheter och möjligheter som kan finnas vid de olika representationerna under 

inlärningsprocessen av tal i bråkform har lärare i dagens skola fått ett bredare utbud på hur 



inlärningen kan ske. De mest återkommande svårigheterna som förekommer, visar på att en 

del elever har svårigheter med att återskapa bråkdelar från halv till en hel men även från en 

fjärdedel till en hel. Där det visade sig att olika representationerna var till hjälp för en del av 

eleverna. Studierna visar även resultat på hur angeläget det är att representera tal i bråkform 

på ett varierande vis för eleverna dock med beaktning att även här kan det förekomma 

svårigheter. Resultatet visade även återkommande under arbetets gång att svårigheter kan 

uppstå lättare när mer än en representation varieras för ofta eller när flera brukas samtidigt. 

Det som skiljer alla studierna åt är vilken metod de använt sig av och hur de kom fram till 

sina resultat. Genom studiernas olika resultat blir frågeställningarna, vilka svårigheter är 

förknippade med olika representationer av tal i bråkform? Vilka möjligheter för lärande är 

förknippade med olika representationer av tal i bråkform? i denna studie besvarade. 

Diskussion 

I det kommande avsnittet diskuteras studiens metoder och resultat genom att värdera dem 

kritiskt med styrkor och svagheter. Det som kommer diskuteras och värderas i 

metoddiskussionen är bland annat val av sökord och söksträngar och val av det insamlade 

empiriska materialet. I resultatdiskussionen värderas och diskuteras resultatet i relation till 

studiens syfte och frågeställningar. Resultatdiskussionen baseras på materialets resultat, 

anknutet till bakgrundens litteratur som sedan mynnar ut i våra egna reflektioner.   

 

Metoddiskussion 

Datainsamling 

Eriksson Barajas et al. (2013) lyfter fram att för att kunna genomföra en litteratursökning med 

en så hög trovärdighet som möjligt är det viktigt att arbetet utgår ifrån en tydlig formulerad 

strategi. I de inledande sökningarna i båda databaserna användes flera nya sökord där 

sökmetoden till en början frångick det systematiska sökningarna. Förklaringen är att vi 

saknade tidigare erfarenhet av att genomföra en systematisk litteratursökning. Detta ledde till 

att det blev för många träffar, som i sin tur innebar att det var svårt att få en bra överblick av 

de olika studierna. Det vi menar med att det är svårt att få en bra överblick av de olika 

studierna är att det hade blivit ett ineffektivt arbete. Att sitta och läsa alla abstract när mer än 

hälften av studierna som kom fram i sökningen inte berörde matematikämnet bråk, var därför 

inte ett alternativ. Det fortsatta arbetet med sökningarna fortlöpte och behandlades 



systematiskt där de tre olika söksträngarna vi kommit fram till testades och var utformade 

efter frågeställningarna. Sökningar av material hade kunnat ske i ytterligare databaser för att 

hitta mer relevant forskning inom ämnet, vilket kan ses som en svaghet i vår studie. Genom 

att utgå ifrån en de tre kriterier vi satt upp för att studierna/undersökningarna skulle ingå i vår 

studie hjälpte det oss att begränsa det teoretiska ramverket. Detta för att förhindra att vår 

studie blev för bred. En för bred studie skulle kunna ha en negativ påverkan på arbetet som 

helhet genom att få läsaren att missförstå eller vilseledas från de fokusområden som studien är 

tänkt att beröra. Genom dessa kriterier anser vi att en tillräcklig mängd material blivit 

insamlat. 

 

Datagranskning 

Den största utmaningen med granskningen av data var att fastställa kvalitén på det insamlade 

materialet. Då detta var ett nytt tillvägagångssätt att samla in materialet på så utgick 

granskningen ifrån de kriterier vi tidigare benämnt, men trots det var det inte lätt att göra en 

rättvis bedömning av materialets kvalité. Detta på grund av att tidigare erfarenheter ställde till 

det för oss i bedömningen då vi inte ville riskera att relevant material valdes bort av felaktiga 

orsaker. Det fanns en möjlighet att om någon annan skulle genomföra en ny granskning på 

materialet från första söksträngen skulle de kunna komma fram till ett annat resultat. Detta 

innebär att genom den första söksträngen som enbart bestod av sökordet “bråk*” (med 

trunkering) finns det risk för att samma mängd, och typ av data inte återges i de olika 

databaserna. Det som gjorde det svårt att bedöma kvalitén av det insamlade materialet var bland 

annat att en del av de olika studiernas frågeställningar gav ett alldeles för stort utrymme för fri 

tolkning av dess innebörd. Detta gjorde så att det blev svårt att sätta dess innehåll i ett perspektiv 

i förhållande till vårt syfte och frågeställningar. Detta resulterade i att endast en bråkdel av de 

granskade studierna ansågs vara av en hög kvalité och kom med i det sista urvalet. Trots att 11 

artiklar, avhandlingar med mera inte nödvändigtvis är ett  skralt antal anser vi att de 11 som 

valts ut är av tillräckligt hög och god kvalité. 

 

För att få en översikt av de olika teman i materialet som ligger till grund för resultatdelen i 

arbetet användes en temaöversikt (se bilaga B). Temaöversikten omarbetades flera gånger då 

de olika temana sammanfördes, omformulerades, det lades till och togs bort efter diskussioner 

kring respektive artikel och tema. Ytterligare en översikt gjordes för att vi lättare kunde se 

vilka representationer de empiriska materialen de använde sig av. Detta för att urskilja om 



representationen visade sig vara en svårighet eller möjlighet för att öka elevernas förståelse 

för tal i bråkform, men även för att vi lättare skulle kunna bearbeta det insamlade materialet 

och vilket tema de ingick i (se bilaga C). Bearbetningarna av de olika översikterna har 

omarbetats flera gånger. Därför kan det finnas en svaghet i vår studie då representationer och 

de olika temana inte var helt tydliga i det insamlade materialet. Genom att göra de två olika 

översikterna gav de oss en god överblick av resultatet som användes för att på ett strukturerat 

och tydligt sätt presentera resultatet.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att utveckla resultaten och sättas i perspektiv i förhållande till 

bakgrund och frågeställningarna. Den kommer även att belysa vad vi inte visste förut innan 

studien genomfördes samt studiernas motsägelser och liknelser och vad de kan bero på. 

Avslutningsvis kommer det resoneras om vad som kunde eller inte kunde gjorts bättre i denna 

studie, samt avgöra om studien innehåller några kunskapsluckor som kan göra studien mindre 

trovärdig eller inte. Dessa ståndpunkter kommer att spela en roll i slutsatsen. 

  

Alla studierna visade resultat som pekar på att olika representationer av bråk kan ha en 

avgörande roll om elever ska lyckas se bråk som helhet och i delar. Vi kan då fastställa att 

olika representationer skulle kunna vara en lösning för att lyfta elevers syn på matematik 

inom tal i bråkform och öka förståelsen för att på lång sikt kunna tycka att tal i bråkform kan 

vara något roligt. Heiberg Solem et al. (2011) redogör för liknande syn gällande att förstå tal i 

bråkform utifrån helheten och att det kan vara svårt att behärska. Representationer har ett 

påverkande ideal som kan vara en stor anledning till att elever visar olika sorters svårigheter 

och möjligheter inom tal i bråkform. Det är en risk när lärarna använder sig av 

representationer av tal i bråkform. Läraren kan därmed behöva ta hänsyn till hur stor 

variationen av olika representationer ska vara eller hur ofta läraren byter 

representation.  Studierna är utförda på olika sätt så som kvalitativa intervjuer, observationer, 

videofilmning, ljudupptagning med mera. Bland elever som blev intervjuade fanns det risk att 

elevers fria tänkande och resonemangsförmåga blev begränsad. Det kan även vara avgörande 

vem som intervjuar eller var den utförs. Eleverna får mest troligt bättre förutsättningar genom 

att låta lärarna utföra intervjuerna eller närvara. 

  



Lärare måste förhålla sig till en rad olika förpliktelser som innebär att stimulera elevers 

lärande och deras nyfikenhet (Skolverket, 2017). Resultatet av samma ovannämnda studier 

bekräftar att eleverna fått alternativa representationer som även stimulerat och bidragit till 

både ett positivt och negativt bemötande av tal i bråkform. När eleverna får utföra 

grupparbeten som bygger på diskussion får de använda sin fantasi och tänka med ett öppet 

sinne utefter sina egna erfarenheter. Eleverna hjälper varandra framåt och kan gemensamt 

komma fram till en giltig lösning. Dock kan bristerna vara att vissa elever dominerar i 

samtalet och utelämnar andra elevers synpunkter och tankar. Inte bara skulle det kunna ge en 

negativ effekt på uppgiften utan också en orättvis bild av vad eleverna faktiskt behärskar. 

Därmed blir det även här ett uppdrag för läraren att låta varje elevs synpunkter lyftas för att 

bidra och även utveckla sitt lärande (ibid). På lång sikt skulle det även kunna påverka studiens 

resultat genom att låta de starka eleverna träda fram. I en studie har de använt utdrag av 

transkriberat material från videofilmerna som bekräftar vad eleverna sagt och hur de har tänkt. 

Därmed minskar det hypotesen till att studien skulle vara mindre pålitlig än den andre. Det 

som också skiljer sig mellan de olika studierna var syftet av de respektive studierna. Den ena 

fokuserade inte i huvudsak på hur olika representationer skulle kunna påverka elevers lärande 

utan använde sig av en typ av modell för att förmedla resultat genom operationer av 

subtraktion. Dock visade det sig att tillvägagångssätten i modellen var en gynnande 

representation. Den andra hade i huvudfokus på att förmedla lärandet av olika modeller som 

frambringade en  representation som skulle vara gynnsam i lärandet. I några studier lyfts olika 

typer av svårigheter och missförstånd som kunde ske när eleverna utförde diverse uppgifter 

med olika representationer. Det har också visat vikten av hur viktigt det är att förstå grunden 

av att dela lika och förstå delar av en helhet. Tal i bråkform är en del i matematiken som kan 

uppfattas som svår av vissa personer. Detta kan vara det första som bringar motgångar för 

vissa elever (McIntosh, 2008). Därmed visar det att en del elever i allmänhet har problem med 

tal i bråkform, vilket yttrar sig på olika sätt beroende på hur uppgifter är utformade och blir 

representerade 

 

Vissa studier hade färre deltagare men större urval. Det kan utöka risken för generalisering av 

hur dessa två typer av elevgrupper faktiskt presterar på en internationell nivå. Samtidigt kan 

dessa studier visa hur liknande svårigheter och missförstånd följer med upp i årskurserna. Det 

kan även bevisa att vissa elever visar tecken på svårigheter inom tal i bråkform som är typiska 

svårigheter när bråk först introduceras. Vad dessa studier även kan indikera på är att eleverna 

inte har fått ett tillräckligt stort utbud av hur bråk kan ses och hur många olika sätt de kan 



representeras på. I Skolverket (2017) förklaras det centrala innehållet som eleverna fått 

erfarenheter av och behärskat tal i bråkform. Tunç-Pekkans (2015) studie kan visa tecken på 

att elever inte har behärskat eller fått erfarenheter inom dessa arbetsområden. Vad det centrala 

innehållet bland annat förklarar är att eleverna ska uppfatta tal i bråkform och dess 

användningsområden i vardagliga situationer. I Shahbari och Peled (2017) studie visar både 

ett positivt resultat, samtidigt en representation som innebär att sätta bråk och division i 

perspektiv i form av vardagliga ting som eleverna kan relatera till. Sist men inte minst har 

resultatet även visat att elevernas svårigheter och möjligheter för ökad kunskap även kan vara 

begränsad redan innan de gått in i klassrummet. Forskningen pekade på att det förekommer 

lärare som examineras utan tillräckliga kunskaper för att lära ut tal i bråkform. Detta kan vara 

en bidragande faktor som kan påverka elevernas kunskaper. 

 

Slutsats & implikationer 

I denna litteraturstudie synliggörs vilka svårigheter och möjligheter som kan förekomma vid 

inlärningen av tal i bråkform. Studierna/undersökningarna som ligger till grund för denna 

studie har påvisat vilka representationer som kan förknippas med möjligheter kontra 

svårigheter. När eleverna arbetar med tal i bråkform är det viktigt att de kan välja mellan olika 

representationer, vilket kan leda till att de inte fastnar i uppgifterna och kan med hjälp av de 

olika representationerna komma vidare i den specifika uppgiften (Lindegren et al., 2012). 

Med utgångspunkt i resultatet kan vi se att med hjälp av variationen av representationerna 

utvecklar eleverna en bättre förståelse. Detta kan leda till att eleverna på så vis kan lösa 

svårare bråkuppgifter samt att variationen av representationerna hjälper eleverna att gå från 

det konkreta till det abstrakta tänkandet.     

 

Problemområdet för studien är att en del elever har svårt för tal i bråkform och att ofta 

förekommer missuppfattningar. Något som uppmärksammats under arbetets gång är att få 

forskat om variation av representationer. Enligt Heiberg Solem et al. (2011) behöver eleverna 

röra sig mellan de olika representationerna. Påståendet används som argument när vi drar 

följande slutsats; om lärare tycker att variation av representationer är svårt att förstå, hur kan 

lärare då undervisa så att eleverna förstår variationen av representationer? Därför måste det 

komma någon form av fortbildning som kan hjälpa lärare. Lindgren et al. (2012) menar för att 

undvika att svårigheter uppstår hos eleverna bör läraren vara medvetna om vilka svårigheterna 

är och kunna lyfta fram dem i undervisningen. Elevernas förståelse för tal i bråkform en 



process som vidgas och fördjupas allt efter tiden går. Det är därför viktigt att lärare kan 

variera undervisningen vid inlärningen av tal i bråkform för att eleverna enbart inte bara ska 

koppla en representation till tal i bråkform (Heiberg Solem et al., 2011). För att eleverna i de 

svenska skolorna ska ha chansen att förstå och lära sig tal i bråkform är de väsentligt att 

lärarna i de svenska skolorna kan förklara och representera bråkuppgifterna på ett varierat vis. 

Lärare i de svenska skolorna behöver lära sig fler representationer för undervisningen i tal i 

bråkform och vi anser att denna litteraturstudie presenterar bra sådana. Lärare borde ha ett 

öppet sinne för nya representationer och vara öppna för att lära sig dem. Eftersom vi 

uppmärksammat att variation av representationer kan vara en möjlighet för eleverna att förstå 

tal i bråkform borde det få en större och viktigare plats i matematikundervisningen med 

åtanke att inte göra för hastiga byten utan låta eleverna befästa representationen innan en ny 

representation introduceras.  

 

Med hänsyn till denna slutsats ser vi vikten av fortsatt forskning inom variation av 

representationer vid tal i bråkform representeras. För eleverna är det viktigt att vi själva är 

villiga att genomföra forskningen. Vidare forskning inom området i matematik kan därför till 

exempel vara att fokusera på hur lärare i den svenska skolan representerar och vilka 

representationer som används för eleverna i undervisningen och om eleverna får ta del av 

variation av olika representationer. Vidare kan en läromedelsanalys genomföras av olika 

svenska matematikböcker för att se hur tal i bråkform representeras och vilka representationer 

som framställs i matematikböckerna. Detta för att synliggöra hur tal i bråkform representeras i 

matematikundervisningen. Vidare forskning kan även vara att själva ute i praktiken undersöka 

variationen av olika representationer som presenteras i resultatet. Fokus hade på så sätt varit 

att se om variationen av representationer fungerar i den svenska skolan och om de faktiskt ger 

goda resultat som empirin till litteraturstudien presenterar.   

 

Vi vill även uppmana till mer matematik med inriktning på tal i bråkform inom 

lärarutbildningen för att elever ska få de bästa förutsättningar för utökad kunskap, som kan 

ske i form av professionella och kompetenta lärare. 
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Chiu & Hsieh. 

(2016). 

Undersöka om rollspelsbaserad 

bedömande aktiviteter I 

klassrummet kan vara mer effektivt 

än traditionell undervisning.   X                   100 3     Åk 2 

Fitzallen. 

(2015). 

Förmedla en arbetsmodell som ska 

gynna fler lärare och elever genom 

att erbjuda elever ett nytt sätt att 

upptäcka relationen mellan del och 

helhet inom bråk.     X                 0         



Hunt, Welch-

Ptak & Silva. 

(2016). 

Vilken informell förståelse elever 

med inlärningsbegränsningar och 

elever med allmänna 

inlärningssvårigheter har genom att 

problemlösnings, språk och 

representationsförmåga. X       X X           44       

Åk 

2-5 

Moyer-

Packenham, 

Bolyard & 

Tucker. (2014). 

Bättre förstå elevers matematiskt 

praktiska natur. X       X       X     25 2     Åk 2 

Nagy. (2017). 

Intentionen var att utveckla kunskap 

om progression i undervisning, 

särskilt riktat mot tal i bråkform, 

som är relevant för lärarkåren och 

som kan vara viktig för läraryrkets 

utveckling.   X       X X X X       3     

Åk 

3-9 

Shahbari & 

Peled. (2017). 

Huvudmålet var att observera 

lärandets möjligheter, skapade 

genom modellerande aktiviteter. X         X     X     65       Åk 6 

Sveider. 

(2016). 

Syftet med studien är att, med hjälp 

av variationsteorin som teoretisk   X         X   X             

Åk 

4-6 



utgångspunkt, beskriva och 

analysera lärares och elevers 

användande av laborativt material i 

skolår 4-6. 

Tunç-Pekkan. 

(2015). 

Se hur barn presterar på parallella 

bråk med olika bildliga 

representationer. Vilka skillnader 

kan hittas mellan 

representationerna. X               X     656       

Åk 

4-5 

Van 

Steenbrugge, 

Lesage, Valcke 

och Desoete 

(2013). 

Undersöka lärarstudenters 

kunskapsutveckling inom 

matematiska bråk och kunskapen att 

lära ut inom ämnet.   X       X     X     290* 2       

Wood, Olson, 

Freiberg & 

Vega. (2013). 

Undersöka barn kan tänka på bråk 

som en operation och specifikt 

operationen hos subtraktion. X         X     X             

Åk 

3-5 

Wong (2016). 

Observera elevers förståelse, genom 

olika aktiviteter av tal i bråkform 

som representerades av en tallinje. X           X   X     297       

Åk 

3-6 
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Fitzallen, N. (2015).   X   

Hunt, J. H., Welch-Ptak, 

J. J., & Silva, J. M. 

(2016). 

    X 

Moyer-Packenham, P.S., 

Bolyard, J., & Tucker, 

S.I. (2014). 

X     

Nagy, C. (2017). X   X X 

Shahbari, J., & A. Peled, 

I. (2017). 

  X   

Sveider, C. (2016).   X   

Tunç-Pekkan, Z. (2015). X    X 



 

Bilaga C 

Författare & år Representationer som är förknippade med 

möjligheter, med ritade areamodeller 

Representationer som är förknippade med 

svårigheter, med ritade areamodeller 

Wood (2015) Kvadrater Hittar inga 

Nagy (2017) Hittar inga Rektanglar, kvadrater 

Tunç-Pekkan (2015) Rektanglar, hel och halv Cirklar, rektanglar 

 

Författare & år Representationer som är förknippade med 

möjligheter, med digitala representationer 

Representationer som är förknippade med 

svårigheter, med digitala representationer 

Chiu, F., Y. & Hsieh, M. (2017) Geometriska figurer inte utskrivet vilka 

geometriska figurer som använts.  

Hittar inga 

 

Författare & år Representationer som är förknippade med 

möjligheter, med fysiska objekt 

Representationer som är förknippade med 

svårigheter, med fysiska objekt 

Van Steenbrugge, H., 

Remillard, J. 

Verschaffel, L., Valcke, 

M., & Desoete, A. 

(2013). 

    X 

Wood, M. B., Olson, A. 

M., Freiberg, E. J., & 

Vega, R. I. (2013). 

X     

Wong, M. (2016).    X  



Fitzallen (2015) Bägare som rymmer 2 liter, bägare som 

rymmer 200 cl 

Hittar inga 

Shahbari & Peled (2017) Fysiska objekt – står inte i studien vilka typer 

av objekt. 

Hittar inga 

Sveider (2016) Tårtbitar, klossar Hittar inga 

Moyer-Packenham et al. (2014) Fysiska objekt - står inte i studien vilka typer 

av objekt men att det varierade. 

Hittar inga 

 

 

Författare & år Representationer som är förknippade med 

möjligheter, med tallinjen 

Representationer som är förknippade med 

svårigheter, med tallinjen 

Nagy (2017) Tallinjen Tallinjen 

Wong (2016) Hittar inga Tallinjen 

 

Författare & år Representationer som är förknippade med 

möjligheter, med variation av representationer 

Representationer som är förknippade med 

svårigheter, med variation av representationer 

Hunt et al. (2016) Eleverna fick välja på tre olika 

representationer så som laborativt material, 

papper och penna eller inget av det.  

Hittar inga 

Nagy (2017) Hel och halv, i form av äpple och papper. Hittar inga. 

Tunç-Pekkan (2015) Hel och halv, cirklar, rektanglar Tallinjer, problemlösningsuppgifter 

Van Steenbrugge et al. (2013) Hittar inga Begrepp, procedurmässiga sammanhang 
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